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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002887-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.238 da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de promover sua suspensão, pelo período de 120 

(cento e vinte) dias, conforme requerimento formulado pela Parte Autora. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002539-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - 991.532.461-87 

(PROCURADOR)

 

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

Ministerial sob Id 16126857, impulsiono estes autos com o fito de intimar as 

Partes para manifestação sobre o Estudo Psicossocial de Id 15337905, no 

prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000619-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (EXEQUENTE)

R. D. S. (EXEQUENTE)

L. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, Art. 701, XVII da CNGC e Cota Ministerial 

de Id 16130069, impulsiono estes autos com o fito de intimar a Parte 

Autora, na figura de seu Advogado, para manifestar-se sobre o Ofício de 

Id 15480708, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 348-97.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Gomes, Auro Gomes Gil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Batista da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo para manifestação, contudo, 

CONCEDO 30 (trinta) dias, por considerar suficiente para que a patrona 

constituída nos autos consiga entrar em contato com sua própria cliente.

Consigne-se que se inerte a inventariante poderá ser desconstituída de 

sua nomeação, nos moldes do art. 622, inc. II, do CPC/15.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107068 Nr: 2418-53.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Eleodoro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730-MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 INTIME-SE o requerido, nos termos dos arts. 379, inciso III, 396 e 399, 

incisos II e III, todos do CPC/2015, a fim de apresentar as vias originais dos 

termos do contrato em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 398, 

CPC/2015), sob pena de admitir-se os fatos alegados verdadeiros, nos 

moldes do art. 400, do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103975 Nr: 5728-04.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrotelis Comercio de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pereira Costa - 

OAB:288.660/SP, Braz Pesce Russo - OAB:SP 21.585, Carolina 

Alquezar - OAB:267.618/SP, Eduardo Garcia Nogueira - 

OAB:279.536//SP, Emiliano Matheus Bortolotto Beghini - 

OAB:286/992, Idelma Carina Jordão - OAB:256.246/SP, Jack Izumi 

Okada - OAB:SP 90.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pela penhora e 

averbação do imóvel indicado à fl. 24, de propriedade da parte executada.

1) DEFIRO o requerimento de fls. 108, motivo pelo qual, determino que 

EXPEÇA-SE o competente mandado para realizar a penhora do bem citado 

no preambulo desta decisão, observando o que dispõe o art. 838 do 

CPC/15.

2) Sem prejuízo ao cumprimento das deliberações acima, e a fim de se 

evitar futura arguição de nulidade processual, INTIME-SE a parte 

executada (art. 841 do CPC/15), para que, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Nesta oportunidade, junto resposta do Serasajud em relação à inscrição 

do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118790 Nr: 6550-22.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGdO, MBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdO

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

Silva - OAB:11206-B/MT, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT, 

Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 Vistos.Trata-se de ação de investigação de paternidade “post mortem” 

ajuizada por Fladson Guimarães de Oliveira, representado por seu tutor 

Moacir Bernardo de Oliveira em desfavor de Fabrício Bernando de Oliveira, 

ambos qualificados nos autos.Considerando que a parte autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, defiro o pleito formulado à 

fls. 56, porquanto compete ao Estado de Mato Grosso arcar com os 

custos da realização do exame de DNA no caso em tela, com fundamento 

no artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC/15. Neste sentido, a jurisprudência tem 

dedicido: [...] Assim, diante da necessidade da produção da prova pericial, 

DETERMINO a realização do exame de DNA do autor e do requerido, 

devendo o material ser colhido em data a ser marcada, intimando-se as 

partes a comparecerem no Fórum.Consigno que o valor da perícia será 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Consigne-se, ainda, na intimação 

do requerido, que seu não comparecimento se presumirá pela sua recusa 

em realizar o exame de DNA e, nesse caso, gerará a presunção da 

paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 2º-A, da Lei nº 8.560/92.Aportando 

nos autos o resultado do exame, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestem requerendo o que entender de direito. 

Em seguida, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal.Intime-se.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Às providências, com urgência, uma vez que o 

presente feito se encontra no rol da meta Meta 02/2018 do 

CNJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142285 Nr: 4224-21.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

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

OAB:5736/O MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102562 Nr: 4031-45.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Pereira Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Honda da Amazonia Ltda, Alta Floresta 

Motos Ltda.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josélia Francisco - 

OAB:OAB/SP 230.606, KALIANDRA ALVES FRANCHI - OAB:14527, 

Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas 

- OAB:MT 8014, Renato Rodrigues Coutinho - OAB:14.393-MT

 Vistos.

Tendo em vista o motivo da devolução do AR acostado às fls. 223v, 

expeça-se carta precatória para a Comarca de Juína-MT, a fim de que 

aquele juízo promova a intimação do perito nomeado nos termos da 

decisão proferida às fls. 222.

Às providências, com urgência, uma vez que o presente feito se encontra 

no rol da meta Meta 02/2018 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130153 Nr: 5230-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos de Queiroz

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Cristina Maria da 

Silva, em face de Luis Carlos de Queiroz, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente foi intimada para se manifestar em dez 

dias acerca da do resultado da pesquisa via Bacenjud de fls. 46/47, 

entretanto, esta se quedou inerte conforme certificado às fls. 48.

Intimada para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a exequente 

não compareceu aos autos. Com a juntada do Aviso de Recebimento às 

fls. 49 verso, às fls. 51 aportou-se aos autos certidão de decurso de 

prazo para manifestação da parte autora.

Vieram os autos à minha conclusão.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, houve nos autos a intimação da decisão por DJE, bem como, 

intimação pessoal (fls. 49/49 verso) para que o autor dê prosseguimento 

ao feito, conforme os termos, contudo, ele não o fez.

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

tem em sua redação o que segue:

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

(...)

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

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

(...)

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

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

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

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

como, não é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que o 

executado, mesmo citado, não apresentou embargos.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil/15.

Custas pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios.

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

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 166266 Nr: 2159-82.2018.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daparé e Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:SP/236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, intime-se o administrador judicial nomeado na ação de 

recuperação judicial apensa (autos n. 6558-62.2015.811.0007 – código 

132552) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar, requerendo o que 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 250-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Nossol Furtado - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Flor de Maio Moda Intima 

Ltda - Me

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Posto isto:1) RECEBO e instauro o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica em face de Flor de Maio Moda Intima Ltda. e 

consequentemente SUSPENDO a ação principal, nos moldes do art. 134, § 

3, do CPC/15, até decisão ulterior. 2) CITEM-SE os sócios indicados à fl. 

99, para, no prazo de 15 (quinze) manifestar-se no que entender de direito 

(art. 135 do CPC/15).3) Comunique-se ao distribuidor da instauração do 

incidente.4) Certifique-se no que for preciso.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101682 Nr: 3151-53.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Trevisan Dal Bem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:15.005-A/MT, Ernesto Borges Neto - OAB:8.224-A/MT, Evandro 

César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT, Murillo Espinola 

de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A/MT, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

quanto ao pleito de substituição do perito formulado às fls. 265/268, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário.

Consigne-se que o (a) presente despacho/decisão observa o disposto no 

artigo 10 do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61609 Nr: 1674-97.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Cabral de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Finasa S/A 

contra Higor Cabral de Oliveira, ambos qualificados.

O feito foi impulsionado para a intimação do patrono da parte requerente, 

bem como a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção da demanda (fls. 46 e 48).

À fl. 50 foi aportada certidão de decurso de prazo de manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos presentes autos, fica visível, portanto, que houve abandono 

da causa pela parte, tendo em vista que não pretende mais promover os 

atos da demanda.

Ademais, há determinação para que a parte autora dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme os termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º do Código de Processo Civil de 15:

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

(...)

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

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

(...)

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

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

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

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil de 2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais remanescentes, se houverem. Sem condenação em 

honorários.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 4004-67.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Siqueira Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128.938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia Jociane 

Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão formulado às fls. 143, tendo em vista que 

a regra prevista no inciso III do artigo 921 do CPC/15 se aplica apenas nos 

casos em que o executado não possuir bens penhoráveis, não sendo 

esta a hipótese dos autos, haja vista que o executado sequer foi citado 

até o momento.

Por outro lado, intime-se a parte autora para informar nos autos o 

endereço exato do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137575 Nr: 1686-67.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daparé & Daparé Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:, Eduardo José Fumis Faria - OAB:37102/PR, 

Marcio Ayres de Oliveira - OAB:32504/PR, Sergio Schulze - 

OAB:16807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/7.680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/ 5.222

 Diante do exposto, intime-se o administrador judicial nomeado na ação de 

recuperação judicial apensa (autos n. 6558-62.2015.811.0007 – código 

132552) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar, requerendo o que 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121114 Nr: 25-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Ferreira da Costa, Francisca Paiva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.
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 Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Valdeci Ferreira 

da Costa e Francisca Paiva Souza em face do Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 182/182 verso, o requerido juntou comprovante de depósito judicial 

do valor da condenação.

Às fls. 184 a Defensoria Pública informou os dados de conta bancária, 

requerendo a expedição de alvará.

É o relatório. Decido.

De análise dos autos, verifica-se do pedido de fls. 182/182 verso, que foi 

depositado em juízo o valor da condenação a ser revertido em favor da 

parte exequente.

Portanto, EXPEÇA-SE o necessário para a liberação e transferência do 

valor depositado judicialmente em favor da parte exequente, na conta 

bancária indicada à fl. 178, bem como, na conta informada às fls. 184, em 

nome do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública Estadual, que 

somente poderá ser efetivada após dois (2) dias úteis do esgotamento do 

prazo para manifestação da parte contrária, conforme disposto no art. 1º 

§1º do Provimento N. 68/2018 CNJ.

INTIME-SE a parte executada para, querendo, se manifestar no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas.

Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

conclusão, EXPEÇA-SE alvará judicial em favor da parte e da Defensoria 

Pública, devendo o valor ser transferido para as contas bancárias 

indicadas às fls. 178 e 184.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA OLIMPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

autora acerca do documento de ID 16109285.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003614-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALES DOBRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003614-65.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA GONCALES DOBRI Vistos, Trata-se de Alvará 

Judicial ajuizado por Maria Gonçales Dobri para fins de recebimento de 

numerários depositados em conta individual do Fundo de participação 

PIS-PASEP em nome do seu falecido esposo. Analisando atentamente os 

documentos que instruíram a inicial, nota-se que a autora não é 

alfabetizada, conforme se vê em seu RG ao Id. 15777770 - Pág. 1. Não 

obstante isso, a procuração outorgando poderes à patrona postulante 

deve ser feita por instrumento público, o que não se verifica no vertente 

caso. Acerca da necessidade de instrumento público de procuração nos 

casos que a parte autora não é alfabetizada, os Tribunais Pátrios vem 

decidindo pacificamente nesse sentido: “[...] 2) A regularização da 

representação processual do agravante que, nos termos da decisão de 

fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura de procuração 

por instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, por ser 

condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, 

abrangido pela assistência judiciária gratuita. (TJMT - AI 10705/2015, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)” - Grifo 

nosso. “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DO ART. 20 DA LEI Nº. 8.742/93. PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR APRESENTADA POR ANALFABETO. 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A procuração por 

instrumento particular só pode ser outorgada por quem possa firmá-la. 

Assim, em sendo analfabeto o mandante, é necessário que o mandato 

seja formalizado por instrumento público, à luz do art. 654 do Código Civil. 

2. Correto o magistrado a quo que, ao determinar a regularização da 

representação processual, foi sensível à condição de hipossuficiente do 

Apelado, na medida em que ofereceu medida alternativa à onerosa 

apresentação de procuração por instrumento público. 3. Todavia, não 

suprida a tempo e de modo próprios, a irregularidade da representação 

processual conduz à necessária extinção do processo sem julgamento do 

mérito. 4. Concedido ao Apelado os benefícios da justiça gratuita, cujo 

requerimento não foi apreciado em primeira instância. 5. Sentença mantida. 

Apelação desprovida”. (TRF 01ª R.; AC 2004.01.99.043483-4; GO; 

Segunda Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 

10/11/2008; DJF1 19/01/2009; Pág. 60)”. Grifo nosso. PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR 

RURAL. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO FIRMADA MEDIANTE 

INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. 

Tratando-se de pessoa analfabeta, a procuração deve ser dada mediante 

instrumento público (art. 654, parágrafo 2º, do Código Civil), a fim de se 

evitar nulidade insanável. 2. É inexistente a representação processual da 

parte autora, vez que a procuração juntada à fl. 7 foi firmada por 

instrumento particular. 3. Acolhida a preliminar suscitada para anular a 

sentença recorrida. Determino o retorno dos autos à origem, a fim de que 

o Juiz intime a parte autora para regularizar a representação processual e, 

após, dê regular andamento ao feito. 4. Remessa ofical provida e apelação 

do INSS prejudicada. (TRF-5 - REEX: 107873420134059999, Relator: 

Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Data de Julgamento: 

21/01/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 23/01/2014) – Grifo nosso. 

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

EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 

321, ambos do CPC/2015: 1) Junte aos autos procuração pública, ou, no 

mesmo prazo, comprove que foi devidamente alfabetizada. 2) em igual 

prazo, deverá juntar nos autos declaração de renúncia do devidamente 

assinada pelo Sr. Geraldo Dobri. 3) Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se o necessário Alta Floresta, 23 de outubro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002380-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. G. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42199 Nr: 2412-90.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAHrKMH

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Vistos.

 1 - Tendo em vista a manifestação de fls. 193/194, intime-se a parte 

autora, na figura de seu patrono, para que retifique a indicação do 

endereço correto do requerido no prazo de 10 (dez) dias.

 2 – Decorrido o prazo, certifique-se.

 3 – Após, voltem-me conclusos.

 Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122065 Nr: 645-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Marcelo Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Marilza Soares da Cruz, M C 

Incorporadora Imobilíaria Ltda, Grupo G-3, Eliezer Marlos Martins de Souza

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ISTO POSTO, por tudo o que foi exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos moldes do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de declarar 

extinta a obrigação do pagamento de aluguéis, relativos aos meses 

efetivamente depositados em Juízo, em razão do pagamento. Consigno 

que a requerida G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda é a credora 

do pagamento dos aluguéis devidos pelo Autor, no período compreendido 

entre maio de 2015 a outubro de 2016.Em razão da sucumbência, condeno 

solidariamente as requeridas M C Incorporadora Imobiliária Ltda e G3 

Comércio de Derivados de Petróleo Ltda ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Intimem-se.Após o 

transito em julgado, intime-se a requerida G3 Comércio de Derivados de 

Petróleo Ltda para que informe seus dados bancários para a liberação dos 

valores sob depósito judicial, bem como caso não seja requerido o 

procedimento de cumprimento de sentença, quanto aos ônus 

s u c u m b e n c i a i s ,  a o  a r q u i v o ,  c o m  a s  b a i x a s 

pertinentes.Intimem-se.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DE JESUS FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000426-98.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ZULMIRA DE JESUS FRANCA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Zumira de Jesus 

Grança, qualificada nos autos, devidamente representada por seu filho Sr. 

Lindomar de França, ajuizou, por meio da Defensoria Pública Estadual, a 

presente “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica” em 

face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO, a 

fim de compeli-los a fornecerem a parte autora todo o tratamento médico 

indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, consistente 

na realização de cirurgia de ARTROPLASTIA DE QUADRIL coma remoção 

para hospital com suporte em UTI, e sua remoção mediante UTI terrestre. O 

pedido veio instruído com documentos. A inicial fora recebida, 

determinando-se o encaminhamento dos autos ao NAT-Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso. Parecer Técnico do NAT 

aportado ao Id. 4885106. Concedida a medida liminar ao Id. 4885884. 

Devidamente citado o Requerido, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA informou 

o cumprimento da liminar ao Id. 5865186, bem como apresentou 

Contestação ao Id. 5865197. Preliminarmente, alegou sua ilegitimidade 

passiva, e ausência de interesse de agir por perda do objeto. No mérito, 

pugnou pela improcedência da ação. Certidão mencionando que decorreu 

o prazo e o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou 

contestação apesar de devidamente intimado (Id. 12941943). Sobreveio a 

Impugnação à contestação ao Id. 13714923. Vieram-me os autos 

conclusos. É o que cumpria relatar. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente, tendo em vista o teor da certidão encartada ao Id. 

12941943, decreto a revelia do requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, 

consignando que a revelia não induz os efeitos preconizados no artigo 

344 do Código de Processo Civil, ante a indisponibilidade do interesse 

público. Ademais, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I- nao 

houver necessidade de produção de outras provas;” Pois bem. No 

entanto, faz-se necessário, anteriormente à análise do meritum causae, 

analisar as preliminares, aventadas pela parte ré em sua peça 

contestatória, o que passo a fazer. Outrossim, há preliminar de que está 

pendente de apreciação. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelo Município de Alta Floresta, não merece acolhimento, eis que é 

assente perante o ordenamento jurídico, conquanto no âmbito 

jurisprudencial, que a responsabilidade dos entes federativos (União, 

Estados e Municípios) é solidária, cabendo ao cidadão aforar sua 

demanda perante o(s) ente(s) que lhe entender. Nesta toada é, também, o 

entendimento do E. TJMT, senão vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - BLOQUEIO E 

LEVANTAMENTO DE VALORES - OBSTADOS - QUANTIA EXORBITANTE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Todos os entes públicos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis 

pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode 

ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou 

outros procedimentos. Devem ser obstados o bloqueio e a liberação do 

valor, para a realização de procedimento cirúrgico, se este se mostrar 

exorbitante e desproporcional.(AI 70435/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 

05/10/2015)”. A responsabilidade solidária decorre da interpretação dada 

à norma constituição insculpida no art. 196, segundo a qual é dever do 

Estado (em sentido amplo), “prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo custeio de tratamento e o 

fornecimento de medicamentos duas de suas principais vertentes de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.” 

Outrossim, não há que se falar em ausência de interesse de agir, ou perda 

superveniente de objeto, tendo em vista que ficou comprovado nos autos 

a necessidade da parte em receber o tratamento requerido, bem como é 

possível verificar que, só restou atendido o pedido da parte em face de 

cominação imposta pelo Judiciário, vez que o pedido liminar fora deferido 

na data 16/02/2017, e seu cumprimento se deu no dia 25/02/2017, 

conforme se vê nos autos. Pelas razões esposadas, REJEITO AS 

PRELIMINARES e, passo a análise do mérito. Compulsando os autos, 

verifico que a medida de urgência já foi cumprida, conforme informado 

pela parte Autora na impugnação à contestação apresentada ao Id. 

13714923 - Pág. 13. ISTO POSTO, julgo procedente o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

confirmar a liminar; todavia, reconheço que já houve o seu cumprimento. 

ISENTO os demandados ao pagamento de despesas e custas 

processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de condenar o Estado demandado ao 

pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria 

Pública é órgão integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do 

STJ. Porém, no que pertine ao Município de Alta Floresta, FIXO a verba de 

sucumbência, quanto a sua cota parte, em 5% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO, 

com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de outubro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTANA DE ANGILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001660-18.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): EDSON SANTANA DE ANGILE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora EDSON 

SANTANA DE ANGILE, pleiteia a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação 

de tutela, em face de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos 

documentos. Recebida a inicial, fora deferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita, bem como nomeado perito para realizar a perícia na 

parte autora. Realização de perícia, com a apresentação do laudo pericial, 

Id n. 9511520. Contestação apresenta pela parte requerida. Impugnação à 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o que cumpria relatar. 

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

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, mormente a produção de prova testemunhal, conforme 

se verá adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício de auxílio-doença é 

disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o 

preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade 

de segurado; b) período de carência; c) incapacidade temporária do 

segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como 

causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao 

Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. Já o benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem sejam preenchidos os 

seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em concreto. 

Submetida a exame pericial constatou que a parte autora é portadora de 

Tendinopatia supra-espinhal com rotura parcial justacapsular, 

osteoartrose acrômico clavicular, formação hiperecoica adjacente a 

porção inferior discal de clavícula, concluindo pela sua incapacidade 

parcial e permanente para o trabalho anteriormente exercido (trabalhador 

braçal - serviços gerais), eis que demanda esforço físico. De acordo com 

o laudo pericial, não há data específica de constatação desta 

incapacidade, sendo que a parte autora relatou que tornou-se incapaz 

para o trabalho no ano de 2013, tendo o quadro progredido e se agravado 

no decorrer dos anos. Passo à análise da qualidade de segurado da parte 

autora. De acordo com os documentos apresentados, a parte autora era 

segurada obrigatória, quando foi cessado o benefício de seu pedido de 

auxilio-doença em sede administrativa (15/06/2016 – Id n. 8225919. Assim, 

verifico que há época em que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez) foi negado, a parte requerente preenchia 

todos os requisitos para a concessão do benefício. Prossegue o Sr. Perito 

asseverando que “a incapacidade é para sua atividade laboral. A parte 

requerente tem 43 anos de idade, e poderá ter acesso a reabilitação” 

(sic). Assim, em razão do diagnóstico apresentado sob o Id n. 9511520, 

ante a ausência de inaptidão definitiva para qualquer espécie de trabalho 

e, considerando a idade da parte Autora, a possibilidade de sua 

reabilitação, entendo que a improcedência do pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe e ainda, que a parte 

requerente DEVE se submeter ao programa de reabilitação profissional. 

Neste sentido, é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, in 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL - 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.Comprovado que o 

segurado está incapacitado para exercer suas atividades habituais é 

devido o restabelecimento do auxílio-doença desde o indevido 

cancelamento. Tratando-se de incapacidade permanente para a atividade 

anteriormente desenvolvida, que não impossibilita o exercício de toda e 

qualquer atividade laboral, não há que se falar em aposentadoria por 

invalidez. (Apelação / Remessa Necessária 82704/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2014, 

Publicado no DJE 18/08/2014). Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - 

Apelação / Reexame Necessário: REEX 00288236320098110041 

82704/2013 Todavia, considerando a incapacidade parcial e permanente 

da Autora, concedo-lhe o AUXILIO-DOENÇA, devido desde a cessação do 

auxílio doença (17.02.2017 – Id n. 10312730). Dessa forma, determino seja 

a parte Autora submetida a programa de reabilitação profissional, junto ao 

INSS, sob pena de cessação do benefício ora concedido, a ser 

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

autarquia previdência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

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

com resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de aposentadoria por 

invalidez e DEFERIR a Autora apenas o benefício do auxílio-doença, pelo 

período de 12 (doze) meses, devido desde a cessação do pedido 

administrativo (17.02.2017 – Id n. 10312730), em sede administrativa. 

Dessa forma, DETERMINO seja a parte Autora submetida a programa de 

reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena de cessação do 

benefício ora concedido, bem se submeta a tratamento médico e 

fisioterapêutico, indicados no laudo pericial. Inadmissível a condenação da 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais por 

ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Em 

razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o Requerido INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % (dez por 

cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas todas as 

parcelas que integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 

535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social em cumprimento desta 

decisum. Diante do requerimento expresso da parte autora, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando de verba de índole alimentar, 

DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata implantação do 

benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando prazo de 60 

(sessenta) dias após sua comunicação por ofício (CNGC), pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte 

autora. Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais junto ao 

sistema AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, estes são os dados 

da implantação do benefício: nome da parte Segurada: EDSON SANTANA 

DE ANGILE; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 80% 

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

cessação do benefício do pedido administrativo, (17.02.2017 – Id n. 

10312730) pelo período de 12 (doze) meses; prazo para autarquia cumprir 

a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento. Certificado o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SPOTTI GRECO (EXECUTADO)

LUIZ APARECIDO GRECO (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 
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da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

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

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

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

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

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

mesmo prazo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001500-90.2017.8.11.0007 Termo de audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 24 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TREVIZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003607-10.2017.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 24 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maq. Norte Terraplanagem Ltda, Ranilso 

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema BACENJUD, com o escopo de 

verificar acerca do endereço atual da parte executada, conforme extrato 

em anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão inicial.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço da parte 

executada, via sistema BACENJUD, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41648 Nr: 1867-20.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Soares dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do ofício juntado às fls. 216/218, RETIFICO as 

informações inseridas no Ofício Requisitório n. 583/2018, para o fim de 

constar separadamente a requisição do crédito principal (R$ 67.786,31) e 

dos honorários sucumbenciais (R$ 6.778,63).

Outrossim, consigno que nesta data houve a expedição de ofício ao 

departamento competente para as devidas providências.

 Intime-se a parte exequente e seu patrono, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias indiquem seus dados bancários, posto que, com o 

pagamento será expedido o alvará judicial.

 Expeça-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97379 Nr: 5910-24.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleni Teles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pacifico de Souza, Indeco 

Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO PACIFICO DE SOUZA, Cpf: 

45757917172, Filiação: Ester Pacifico de Souza. atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: "Heleni Teles de Oliveira, impetrou a presente ação de 

usucapião de terras particulares contra Francisco Pacifico de Souza e 

Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP a requerente 

é legítima possuidora do imóvel objeto da lide. A ocupação mansa e 

pacífica vem sendo exercida desde janeiro de 1993"

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Urbano nº 12(doze), Quadra nº 

09(nove), Setor "NW- ", com área de 450,00m²

Despacho/Decisão: Vistos.1) Considerando que a tentativa de citação 

pessoal do primeiro requerido resultou inexitosa, conforme se infere à fl. 

99 (endereço fornecido por meio de consulta ao Sistema INFOSEG), 

considerando ainda, que esta Magistrada não logrou êxito em encontrar, 

por meio do banco de dados do INFOJUD, endereço diverso do 

demandado (extrato em anexo), DETERMINO seja expedido Edital para a 

citação deste, com prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar que o prazo 

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

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

fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.2) 

Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem o aporte da resposta do 

réu, desde já NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor 

Público, que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de 

resposta, no prazo legal.Cumpra-se. Intime-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 22 de outubro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 4508-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Yara Moares Olivastro, Rosi Corrêa de Moraes 

Prette, Alexandre Costa Aguiar Domingues de Moraes, Romilto Corrêa de 

Moraes, Rosenildo Corrêa de Moraes, Iriane Costa Aguiar Domingues de 

Moraes, William Roque Cheli, Dany Bueno de Moraes, Aline Moraes Cheli, 

Patricia Morais Chiaramonti, Nowva Gazali Morais Coutinho, Rosilto Correia 

de Morais Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio), Rosemira 

Correa de Moraes (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - OAB:17965, 

Sálua Gazali - OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B, Wilmar 

David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Sálua 

Gazali, OAB 6278, para devolução dos autos código 102382, no prazo de 

03 (três) dias, sob pena de incidência das consequências previstas no 

artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003785-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY JOSE PANUCCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003785-22.2018.8.11.0007 Vistos. 1-INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, vez 

que deverá COMPROVAR nos autos a postulação da pretensão deduzida 

nesta demanda na via administrativa (aposentadoria por invalidez), ou a 

cessação do benefício de auxílio doença, na via administrativa, sob pena 

de INDEFERIMENTO da inicial. 2-Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 24 de outubro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003796-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FERREIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003796-51.2018.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

ação previdenciária c/c pedido de tutela provisória promovida por 

CONCEIÇÃO FERREIRA TAVARES, em face do INSS- INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, aduzindo, em breve síntese, que tem 

direito ao benefício de auxílio doença. Com a inicial foram juntados 

documentos ao Pje. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando a peça inicial verifica-se que a 

autora, CONCEIÇÃO FERREIRA TAVARES, reside no Município e Comarca 

de Nova Canaã do Norte/MT, bem como, juntou documentos que apontam o 

endereço da autora como sendo no referido Município, de modo que este 

Juízo não é competente para processamento da presente demanda, 

conforme passo a expor. É que, embora a Constituição Federal, em seu 

art. 109 , § 3º, estenda aos Juízes Estaduais a competência para 

processar e julgar ações propostas contra o INSS, limitou esta atuação ao 

foro do domicílio do segurado ou beneficiário, não havendo espaço para o 

autor, livremente, escolher Comarca diversa daquela prevista em lei (local 

de seu domicílio), como ocorreu no caso dos autos. Pois, embora 

domiciliado na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, escolheu o 

demandante aforar sua pretensão na presente Comarca, o que implica em 

atribuir à Comarca diversa da prevista em lei, a competência delegada de 

que trata a Carta Magna. Nesse sentido o julgado abaixo, veja-se: 

“16715275 - PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DELEGADA. JUÍZO 

ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

DECLINAÇÃO EX OFFICIO. No caso de ação previdenciária movida contra 

o inss, é concorrente a competência do juízo estadual do domicílio do 

autor, do juízo federal com jurisdição sobre o seu domicílio e do juízo 

federal da capital do estado-membro, devendo prevalecer a opção 

exercida pelo segurado. O segurado não tem, de outro lado, a faculdade 

de aforar feito contra a autarquia previdenciária federal em juízo estadual 

diverso daquele de seu domicílio, tendo em vista que a finalidade da norma 

contida no art. 109, § 3º, da cf, que versa a competência delegada, é 

justamente oportunizar e facilitar o acesso do segurado à justiça próximo 

do local onde vive. (TRF 04ª R.; AI 0011711-33.2012.404.0000; RS; Sexta 

Turma; Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro; Julg. 30/01/2013; DEJF 08/02/2013; 

Pág. 254). CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. No caso de ação 

previdenciária movida contra o INSS, é concorrente a competência do 

Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com jurisdição sobre 

o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado, que não tem a faculdade de 

ajuizar tais ações em Juízo Estadual diverso daquele de seu domicílio, 

tendo em vista que a finalidade da norma contida no art. 109, § 3º, da CF 

(competência delegada), de facilitar o acesso do segurado à Justiça 

próximo do local onde vive. 2. A autarquia previdenciária comprovou a 

residência da segurada no município de Palma Sola/SC, conforme consulta 

ao CNIS e ao domicílio eleitoral, sendo que o benefício deferido em 

antecipação de tutela vem sendo pago em agência bancária do município 

ca ta r inense. (TRF-4  -  APELREEX:  115278220144049999  PR 

0011527-82.2014.404.9999, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 02/09/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

09/09/2015).” Assim, admitir que o autor, por sua exclusiva 

discricionariedade, escolha Juízo diverso do local de seu domicílio, 

afigura-se opção absolutamente irrazoável e imprópria. Desta forma, a 

situação delineada nos presentes autos não comporta o prosseguimento 

do feito neste Juízo de Alta Floresta, porque não se revela como 

alternativa possível para o ajuizamento da ação, uma vez que demonstra 

escolha de foro aleatório, sem qualquer fundamentação plausível, 

devendo ser declinada a competência para a Vara Única da Comarca de 

Nova Canaã do Norte/MT, onde tem domicílio a parte requerente. Por todo o 

exposto e, em observância ao disposto no artigo 64 do CPC, RECONHEÇO 

a incompetência da Comarca de Alta Floresta/MT para o descortino do 

processo e DECLINO da competência para a Comarca de Nova Canaã do 

Norte/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após 

as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 24 

de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001741-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001741-30.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o depósito das 
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certidões de honorários na serventia deste juízo. Após, retornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000992-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. Apresentado o 

endereço, designe-se nova data para sessão de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000385-34.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO COSTA EXECUTADO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, RICARDO ELETRO Vistos. Antes de 

analisar a petição de ID num. 15862114, intime-se o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do comprovante de pagamento 

acostado no ID num. 15503479, bem como apresentar planilha de memória 

de cálculo do débito exequendo, requerendo o que entender de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010562-06.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE PAULA MERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010562-06.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCAS DE PAULA MERA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição 

de ID nº 15680835. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010937-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010937-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VILSON RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da 

Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do 

novo Código de Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado 

da Fazenda Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso sejam ofertados embargos, intime-se o 

embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, 

certifique-se o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de outubro 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-26.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001319-26.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR ARREGUY AMADO 

CORREA DE ARAUJO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos. Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de ID num. 11419216. Após, tendo em vista a inércia da parte 

autora, apesar de devidamente intimada para se manifestar, bem como o 

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

baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, 

observando-se se há custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003702-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003702-06.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar ao processo virtual cópia da 

sentença e do acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de 

jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de recurso 

voluntário, bem como da certidão de trânsito em julgado referente ao feito 

que deu origem à certidão de honorários advocatícios objeto da presente 
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ação, sob pena de extinção da ação por ausência de documento 

indispensável ao ajuizamento da demanda. Concomitantemente, e no 

mesmo prazo supra, intime-se o exequente para realizar o depósito das 

certidões de honorários na serventia deste juízo. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA MARTARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BARBOSA LEGASPE BELANI OAB - SP264638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010156-48.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIA CRISTINA MARTARELLI 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A., VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição 

de ID nº 15826175. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011117-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BATISTA DE SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 15054227, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000780-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000780-89.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIRO CEZAR DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o decurso 

do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda 

Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor na 

petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. Na 

sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002507-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE LIMA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS AFONSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010453-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003278-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seus 

patronos, do inteiro teor da juntada do ID – 16138645, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMATEK OBRA BRAZIL SERVICOS EM ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, 

do inteiro teor do “AR”, juntado (ID - 16138667), com a ressalva 

“MUDOU-SE”, bem como para que indique o endereço atualizado do 

Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior designação de 

audiência de tentativa de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001237-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SIRINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRAVASO INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 
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documentos juntados no ID nº 16138928, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000780-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000780-89.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIRO CEZAR DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o decurso 

do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda 

Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor na 

petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. Na 

sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001143-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DAKARI FERNANDES 

TESSMANN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

não apresentou contrarrazões recursais, apesar de intimada, 

REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000710-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000710-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OLIVEIRA FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade 

de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito 

(art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já 

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011153-65.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES ANTONIO DANIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011153-65.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JONATAS VALVERDE 

ARROTEIA EXECUTADO: JUARES ANTONIO DANIEL Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Em atenção ao petitório de ID nº. 9818320, afasto a preliminar de nulidade 

da citação arguida pelo executado, em atenção ao disposto no Enunciado 

05 do FONAJE, que dispõe: ENUNCIADO 5 – A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor. A propósito, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUES. REVELIA. CARTA AR DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO QUE TEM O MESMO 

SOBRENOME DA RÉ. ENDEREÇO QUE CORRESPONDE COM O 

INFORMADO PELA RÉ. REVELIA DECLARADA QUE DEVE SUBSISTIR. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE E SÚMULA N.7 DAS 

TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007269202, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 

28/11/2017). Sendo válida a citação de ID nº. 1808500, a inércia do 

executado no prazo estabelecido pela legislação (artigo 829, CPC) importa 

no prosseguimento do feito consoante rito estabelecido pelo CPC, não 

havendo que se falar em devolução do prazo para oferecimento de bens a 

penhora, razão pela qual indefiro também tal pedido. Passo a análise dos 

Embargos à Execução de ID nº. 10015421. Aduz o embargante que 

manteve relação jurídica com o Sr. WAGNER M. DIAS, tendo emitido as 

cártulas de cheque em favor deste, entretanto, em razão de desacordo 

comercial sustou os títulos, defendendo sua ilegitimidade passiva para a 

demanda ante a inexigibilidade dos títulos pelo exequente, requerendo 

ainda a inclusão do endossante ao polo passivo. Impende anotar que os 

cheques não indicam o local de emissão, de modo que, em atenção ao 

disposto no artigo 2º, II, a Lei do Cheque, considera-se emitido no local 

junto ao nome do emitente, qual seja, Colíder/MT. Nessa toada, tendo sido 

emitido aos 24/07/2015 e apresentado para pagamento aos 25/08/2015 

junto à agência do Banco do Bradesco em Alta Floresta/MT, (quando fora 

devolvido pela instituição financeira pelo “Motivo 21”), fora efetuado dentro 

do prazo de 60 (sessenta dias), estabelecido pelo artigo 33 da Lei do 

Cheque. Analisando os títulos encartados ao ID nº. 1808493 verifica-se 

que apesar de o emitente JUARES ANTONIO DANIEL afirmar que emitiu tais 

cheques em favor de WAGNER M. DIAS, não constou de tais documentos 

a nominação do destinatário do título. Por outro lado vê-se que no verso de 

todas as cártulas constam o endosso de WAGNER M. DIAS, e no anverso, 

o nome do exequente JONATAS V. ARROTEIA como destinatário do título. 
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Por ocasião da relação havida entre JUARES e WAGNER, não houve 

preenchimento do destinatário da cártula, de modo que este era, então, 

título ao portador. Posteriormente, WAGNER, na qualidade de portador 

(artigo 8º, III, da Lei do Cheque), endossou o título a JONATAS (artigo 910 

do CC e artigo 8º, I, da Lei do Cheque), determinando que seu pagamento 

fosse feito ao exequente. Sobre a responsabilidade do endossante para o 

pagamento do título, vale lembrar que o Código Civil estabelece: Art. 914. 

Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não 

responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do 

título. Desse modo, não prospera a alegação do Embargante de que a 

legitimidade passiva para a demanda é do endossante, caindo por terra 

ainda a tese de que o título é inexigível. Considerando a natureza dos 

títulos executivos objetos da demanda não se exige do exequente a 

comprovação da relação jurídica havida entre ele e o emitente do cheque. 

Em se tratando o cheque de um título de crédito, envolto pelos princípios 

da abstração e da autonomia, é livre sua circulação, podendo ser 

endossado e nominado em momento posterior à sua emissão, ainda que 

desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, não estando, pois, o 

portador do título incumbido de fazer prova sobre sua origem. Oportuno 

consignar que na circulação do título, aquele que o adquiriu de boa-fé, 

mas não conheceu ou participou da relação originária, tenha o seu direito 

de crédito assegurado. Assim, estando o autor de boa-fé, inviável 

qualquer discussão acerca da causa debendi e, de igual forma, 

inoponíveis as exceções pessoais que a emitente do eventualmente tenha 

contra o endossante. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E 

ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM 

RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEVER DE PAGAMENTO. 

SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. I. A tese de defesa é que o 

cheque ora discutido foi emitido para pagamento à empresa M.F. Projetos e 

Decorações LTDA, estranha ao feito, e que em face da possível fraude do 

negócio jurídico (compra de móveis sob medida), o título foi sustado (fl.50). 

II. Todavia, o cheque é título de crédito de livre circulação, podendo ser 

endossado e nominado em momento posterior a sua emissão, de modo 

que, em razão dos princípios de autonomia e da abstração, inviável se 

mostra a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi 

objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente. III. Ainda, 

na ausência de prova de que tenha o autor agido de má-fé, tornam-se 

inoponíveis as exceções pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, 

consoante exegese do art. 25 da Lei 7.357/85. IV. Deste modo, havendo a 

juntada, pela autora, do cheque inadimplido, imperativa se mostra a 

procedência da pretensão de cobrança. V. Sentença de procedência 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005899547, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 28/06/2016). DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA E 

RECONVENÇÃO. CHEQUE. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR DO 

TÍTULO. ENDOSSO EM BRANCO. Considerando que o cheque com base 

no qual foi proposta a presente ação foi endossado em branco, e que 

circulou, possui o autor, que o porta, legitimidade para promover sua 

cobrança em juízo. Caso em que o réu, ademais, não provou a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, por 

força do artigo 373, II, do CPC. Logo, em razão disso, a manutenção da 

sentença é medida que se impõe. Majorado o valor da verba honorária 

fixada ao procurador do autor, conforme o disposto no §11 do art. 85 do 

CPC, levando ainda em conta os vetores constantes do §2º, incisos I a IV, 

desse artigo. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70075354498, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 23/11/2017). Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO de ID nº. 10015421, com fundamento no artigo 

487, I, do CPC, e DEFIRO o prosseguimento da execução. INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, bem como requerer o que entender de 

direito. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de outubro de 2018. JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PAOLA BEVILAQUA MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001650-71.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALESSANDRA PAOLA 

BEVILAQUA MARCON REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide 

com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – MÉRITO No mérito, 

afirma a autora que em 09/07/2013 adquiriu um veículo fabricado pela 

requerida, e na ocasião fora concedido um programa de assistência 

CONFIAT, que lhe garantia, pelo período de três anos, Serviços de socorro 

na estrada ou reboque até o Ponto Assistencial Fiat; Retorno dos 

passageiros ou prosseguimento da viagem; Hospedagem dos 

passageiros; Transporte para retirada do veículo após sua reparação; 

Veículo reserva. Afirma que no dia 01/15/2015 realizava viagem de férias 

com a família com destino a Foz do Iguaçu/PR, ocasião em que nas 

proximidades de Cuiabá/MT o veículo apresentou pane. Afirma que tentou 

acionar os serviços da requerida, contudo, a ligação não fora atendida. 

Defende a falha na prestação do serviço e busca reparo ao prejuízo moral 

e material suportado. Por seu turno a requerida alega a ausência de 

responsabilidade em prestar os serviços uma vez que o defeito 

apresentado no veículo não estava mais acobertado pelo seguro. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o documento de ID nº. 

8219073 - Pág. 3 indica que o veículo fora adquirido no dia 09/07/2013, 

enviado para conserto no dia 04/05/2015 e entregue a proprietária aos 

05/05/2015, enquanto o documento de ID nº. 8219073 – Pág. 1 comprova 

que este fora guinchado no dia 01/05/2015. O documento de ID nº. 

8219047 – Pág. 2 comprova que o veículo de chassi final nº. 4683836 (o 

mesmo constante do documento do veículo encartado ao ID nº. 8219047 - 

Pág.1) possui a garantia CONFIAT mencionada pela autora. Consta do 

aludido documento a informação de que: “Com a garantia contratual de 3 

anos (* Os primeiros noventa dias referente à garantia legal prevista no 

Código de Defesa do Consumidor e o período remanescente referente à 

garantia contratual prestada por concessão da montadora), a Fiat lhe 

concede também o programa de assistência CONFIAT que lhe permitirá a 

máxima tranquilidade em casos emergenciais, 24 horas por dia e 7 dias 

por semana, inclusive sábados, domingos e feriados em todo território 

nacional”. Destarte, no campo “Serviços de Assistência” consta a 

informação de que “Em casos de inconvenientes que impeça o veículo de 

se locomover por meios próprios, por pane ou acidente, o CONFIAT 

providenciará o envio de socorro mecânico. O veículo será, quando 

possível tecnicamente, reparado no local ou então rebocado para a 

Concessionária ou Ponto Assistencial Fiat mais próximo, à escolha da 

CONFIAT”. Consta também que quando o veículo fora encaminhado para a 

assistência pela CONFIAT, estando o proprietário a mais de 100 

quilômetros de sua residência e o reparo não for realizado dentro de 24 

horas, a CONFIAT providenciará o retorno dos passageiros ou 

prosseguimento da viagem, hospedagem dos passageiros, transporte 

para retirada do veículo após sua reparação, veículo reserva. Em que 

pese a alegação da requerida de que o defeito apresentado no veículo da 

autora não estava mais acobertado pela garantia da Fiat, e 

consequentemente também não mais pela CONFIAT. A requerida valeu-se 

de printscreen de tela sistêmica inserida no bojo de sua contestação (ID 

nº. 11659932 - Pág. 3) para comprovar a alegação de que o manual da 

CONFIAT prevê que os serviços não serão prestados quando espirado ou 

cancelado o prazo de garantia do veículo. Além de não restar 

demonstrado que tal informação de fato corresponde ao serviço 

contratado pela autora, bem como a consumidora tinha conhecimento 

prévio inequívoco de tal condição, não restou comprovado que o defeito 

apresentado não está acobertado pela garantia. Impende anotar que a 

alegação da requerida se consubstancia na distorção dos fatos narrados 
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na exordial. Na ocasião, a autora afirmou que quando “realizava uma 

ultrapassagem o veículo desengatou repentinamente e permaneceu em 

marcha neutra, ocasionando uma pane total” e não “que o defeito 

existente em seu veículo era na caixa de marcha”. Consoante aponta a 

exordial a autora é dentista de modo que não se pode presumir que tenha 

conhecimento técnico para afirmar, por ocasião da ligação acionando a 

assistência, que o defeito do veículo era na caixa de câmbio. Ademais, 

vale lembrar que a demanda é fundamentada na falha da prestação de 

serviço pela requerida, que sequer atendeu ao chamado da autora por 

ocasião da pane no veículo. Apesar de afirmar que o serviço é 

disponibilizado de forma ininterrupta não houve qualquer esforço da 

requerida para comprovar tal ponto. Presumindo-se a boa-fé objetiva das 

partes não parece razoável acreditar que a autora, sendo beneficiária dos 

serviços CONFIAT tenha solicitado serviço de guincho de terceiro por 

mera liberalidade, sem acionar a demandada. Nessa senda, tenho que a 

alegação da requerida não prospera estando essa obrigada a prestar os 

serviços declinados no “Manual de Condições Gerais CONFIAT” encartado 

ao ID nº. 8219047 - Pág. 2. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa 

forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato 

constitutivo de seu direito, e do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos 

e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhuma prova hábil a demonstrar a regularidade do serviço. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desse modo, 

tenho que a alegação da parte autora munida das provas que instruíram a 

exordial comprovam a falha na prestação do serviço pela ré. A reparação 

material pretensa no importe total de R$ 7.252,59 (sete mil duzentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) corresponde aos 

prejuízos suportados com aquisição de passagens aéreas de ida e volta 

para toda a família a fim de seguir viagem de férias até Foz do Iguaçu/PR, 

aluguel de carro, e uma diária de hotel, tudo previsto no manual de 

condições gerais do serviço contratado junto à requerida. Quanto ao dano 

moral é certo que o simples descumprimento contratual não gera, por si 

só, o dever de indenizar. Contudo, no caso concreto deve-se levar em 

conta que a autora estava em viajem de férias em família, muito distante 

ainda do seu destino final, e sequer fora atendida pela requerida, que 

apesar de prometer um atendimento 24horas por dia, 7 dias por semana, 

em finais de semana e feriados, restando evidente os incômodos sofridos 

pela parte autora, que ultrapassaram a barreira do mero dissabor, não 

podendo ser encarado como mero aborrecimento. Nessa toada, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: RECURSO INOMINADO. 

SEGURO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE E GUINCHO, 

PREVISTO CONTRATUALMENTE, APÓS EVENTO DANOSO. NÃO 

ATENDIMENTO PELA SEGURADORA. DEMORA NA REGULAÇÃO DO 

SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSO ADSTRITO À MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A parte autora ingressou com a presente ação 

requerendo indenização por danos morais, em razão de percalços que 

sofreu ao acionar a empresa seguradora demandada, com que mantém 

contrato de seguro de automóvel, após sofrer um acidente. Em 

contestação, a seguradora demandada não nega os fatos, afirmando, tão 

somente, que tiveram outras circunstâncias que afetaram o serviço de 

assistência 24 horas . 2. Na origem, restou reconhecido que a situação 

vivenciada pela parte autora exsurge do fato de ter experimentado 

sofrimento além do mero dissabor, ao permanecer em local ermo da 

rodovia, no período de 23h até 2h da manhã, caracterizando-se o dano 

moral. 3. Contudo, o quantum indenizatório, arbitrado em R$ 3.000,00 vai 

mantido, pois suficiente à reparação pretendida e em conformidade com 

as peculiaridades do caso concreto. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71006823900, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

18/04/2018). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM DE FÉRIAS EM 

RAZÃO DE FALHA NO VEÍCULO NOVO E DA OMISSÃO NOS SERVIÇOS 

DE ASSISTÊNCIA DENOMINADOS ¿TOYOTA PLUS SERVICE 24 HORAS¿. 

ELEVAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. 1. A Fabricante 

responde solidariamente em razão dos defeitos na prestação dos 

serviços do plano de assistência aos veículos novos por ela 

comercializados. 2. Tendo os autores visto frustradas as férias que 

haviam planejado, no Estado do Paraná, em ¿Termas de Iratema¿, pela 

deficiência na assistência ¿Toyota Plus Service 24 horas¿, por certo que 

fazem jus à indenização por danos morais que há de considerar, não só a 

compensação da ofensa moral sofrida, como também a função 

dissuasória da medida, levando em conta para tanto a capacidade 

econômica das partes, impondo-se assim a elevação do valor da 

indenização de R$ 2.000,00 para R$ 7.600,00. 3. Inexistindo provas das 

supostas despesas de alimentação e transporte, não há como elevar o 

valor da indenização por danos materiais. Recurso parcialmente provido. 

(Recurso Cível Nº 71001543008, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 15/05/2008). O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). II – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, 

em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora: a) a quantia de R$ 7.252,59 (sete 

mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a 

título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 

b) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar do presente 

arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios de 

1% a.m., a partir do evento danoso (01/05/2015), nos termos do artigo 398 

do CC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de outubro de 2018. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito
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Processo Número: 8010204-07.2016.8.11.0007
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CLEIDE TAUFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010204-07.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CLEIDE TAUFMANN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A, alegando contrariedade havida na sentença de ID nº. 9593217. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos constato que a 

pretensão da Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É 

cediço geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão 

ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, 
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vejo que inexiste qualquer das situações específicas estabelecidas na 

legislação supratranscrita. Cinge-se da peça recursal que a irresignação 

do embargante dá-se ao fato de que fora condenada ao pagamento de 

dano material em favor da autora, contudo, defende que já efetuou a 

devolução de valores a requerente, pretendendo que esta seja intimada 

para precisar quais valores são indevidos nas faturas objeto da ação, sob 

pena de enriquecimento ilícito. De se frisar que tal tese fora levantada por 

ocasião da contestação, e abordado na sentença objurgada. A 

contradição a que faz alusão o artigo 1.022 do CPC diz respeito à 

narrativa constante no interior teor da sentença e não a demais 

informações constantes do processo. Nessa senda, em que pese à 

insurgência da Embargante, tenho que não lhe assiste razão, de modo 

que, persistindo o descontentamento e o intento de que sejam revistas às 

razões do julgamento, deverá valer-se da via adequada para tanto. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no 

id n.º 9738263, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

22 de outubro de 2018. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 159155 Nr: 5648-64.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Rodrigo Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - 

OAB:22394/O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 Processo n.º 5648-64.2017.811.0007

Código: 159155

5ª Vara

 Vistos etc.

A fim de readequar a pauta de audiências, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 13 de março de 2019, às 15h, nos 

termos do despacho de fls. 72.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 91067 Nr: 5285-24.2010.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Klevio Campos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, José Krominski - OAB:10.896, Lucas Bernardino - 

OAB:12.027, Marciano Xavier das Neves - OAB:11.190/MT

 Processo n.º 5285-24.2010.811.0007

Código: 91067

 Vistos etc.

Considerando a manifestação ministerial, entendo por ser necessário ao 

regular prosseguimento do feito a oitiva das testemunhas faltantes.

 Nesta toada, DETERMINO o cumprimento integral dos itens “a”, “b” e “c” 

com a finalidade de inquirir as devidas testemunhas.

CUMPRA-SE, ainda, o item “e”, informando ao patrono defensivo, que se o 

mesmo quedar-se inerte hei por entender sua desistência no que 

concerne as testemunhas defensivas.

Com o retorno dos autos em epígrafe, conclusos para designação de 

audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 03 de outubro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 170292 Nr: 4165-62.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O

 Processo n.º 4165-62.2018.811.0007

Código 170292

5ª Vara

VISTOS ETC.

1. A denúncia possui os requisitos necessários para o processamento da 

ação, uma vez que estão nos autos as provas da materialidade delitiva, 

bem como os indícios de autoria, pois, nesta fase não é necessária a 

certeza firme do acusado, o que se concluirá após a instrução do feito.

2. De outro norte, em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

não vislumbro demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a 

absolvição sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade dos agentes, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade dos agentes (artigo 397 do Código de Processo Penal).

3. Ainda, analisando com acuidade os autos, entendo que restou 

demonstrada, em princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios 

suficientes de autoria, conforme já mencionado, aptos a autorizar a 

persecução penal para posterior análise exaustiva das questões 

suscitadas pela defesa, sob pena de prejulgamento.

4. Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes.

 5. Diante de tais fatos, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o 

denunciado.

6. Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 17:00 horas, quando será interrogado o indiciado e 

ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, se por ventura houver, 

nos termos do art. 56 e 57, da Lei nº. 11.343/2006.

7. CITE-SE o réu do recebimento da denúncia.

8. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência 

designada, requisitando-as se necessário.

9. REQUISITE-SE o réu.

10. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171689 Nr: 4790-96.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Reis Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:26657

 Processo n.º 4790-96.2018.811.0007

Código 171689

5ª Vara

VISTOS ETC.

1. A denúncia possui os requisitos necessários para o processamento da 

ação, uma vez que estão nos autos as provas da materialidade delitiva, 
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bem como os indícios de autoria, pois, nesta fase não é necessária a 

certeza firme do acusado, o que se concluirá após a instrução do feito.

2. De outro norte, em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

não vislumbro demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a 

absolvição sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade dos agentes, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade dos agentes (artigo 397 do Código de Processo Penal).

3. Ainda, analisando com acuidade os autos, entendo que restou 

demonstrada, em princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios 

suficientes de autoria, conforme já mencionado, aptos a autorizar a 

persecução penal para posterior análise exaustiva das questões 

suscitadas pela defesa, sob pena de prejulgamento.

4. Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes.

 5. Diante de tais fatos, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o 

denunciado.

6. Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 15:00 horas, quando será interrogado o indiciado e 

ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, se por ventura houver, 

nos termos do art. 56 e 57, da Lei nº. 11.343/2006.

7. CITE-SE o réu do recebimento da denúncia.

8. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência 

designada, requisitando-as se necessário.

9. REQUISITE-SE o réu.

10. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA RAMOS LEAO OAB - MG166573 (ADVOGADO(A))

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000103-59.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos. Trata-se de “Ação de Declaração de Inexistência 

de Débito, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c 

Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por ZULMIRA FERREIRA DE 

MIRANDA em face do BANCO INTERMEDIUM S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A requerente alega, em síntese, ser aposentada e 

beneficiária do INSS e que no mês de novembro de 2017 descobriu que 

vem sendo descontado em seu benefício um empréstimo consignado no 

valor de R$ 1.091,49 (mil novecentos e um reais e quarenta e nove 

centavos), contrato nº 00001030996, montante este dividido em 58 

(cinquenta e oito) parcelas de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Aduz que 

não realizou o referido empréstimo com o banco requerido, motivo pelo 

qual pugna, ao final, pela declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes, a condenação da parte ré à devolução do valor 

descontado em dobro, bem como à condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. O pedido veio instruído com documentos. 

Em decisão de ID. 11558231 foi deferida a liminar, para suspensão do 

desconto mensal no benefício da autora, bem como designada audiência 

de conciliação. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID. 

12530803) alegando, preliminarmente, que não deve prevalecer a inversão 

do ônus probatório e, no mérito, pugnou pela total improcedência dos 

pedidos iniciais, com a condenação da autora me litigância de má-fé. 

Foram juntados os documentos de ID. 1230807 e seguintes. Tentada a 

conciliação entre as partes, esta restou infrutífera (ID. 12574811). A 

autora informou ao ID. 13352038 que não foi intimada para apresentar 

impugnação à contestação. Ao ID. 13941044 determinou-se a intimação da 

autora para impugnar a contestação apresentada, a parte autora o fez ao 

ID. 14989203. Vieram-me os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória além das provas coadunadas aos autos, assim atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente à lide, no limite da controvérsia, conforme determina o 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Primeiramente, entendo 

que deve ser aplicado ao caso em apreço o disposto no Código de Defesa 

do Consumidor, visto que a autora é consumidora, nos termos do art. 2º 

do CDC. O ponto nodal da questão, posta em discussão é saber se a 

autora realizou o empréstimo com a Requerida, e se possível ser 

indenizada em danos morais e materiais. Do princípio da boa-fé e das 

normas que regulam as relações de consumo, resulta que o consumidor 

tem direito à prestação de um serviço eficiente. Havendo falha, ou 

alegação de deficiência na prestação do serviço, salvo prova inequívoca 

em sentido contrário, por ela (ré) produzida, a responsabilidade deve ser 

imputada à fornecedora do serviço, objetivamente responsável, conforme 

determina o artigo 14, caput e §3º, inciso I. É inegável que a Autora e o 

requerido foram vítimas de fraude, eis que o empréstimo realizado em 

11/06/2012, registrado sob o nº 5432220, no valor de R$ 1.091,49, a ser 

pago em 58 parcelas de R$ 34,00 cada uma, foi realizado por um terceiro, 

utilizando-se dos dados da Autora. Verifica-se que, a parte requerida 

confirma que realizou o contrato de empréstimo, bem como o depósito da 

quantia de R$ 1.091,49, via TED, na conta corrente de nº 01943-7, todavia, 

sequer provou que referido valor foi depositado em favor da requerente, 

muito menos se foi utilizado por ela. Com efeito, alega ainda o requerido 

que tomou os devidos cuidados na celebração do contrato, ocorre que, 

tais alegações não o isentam de sua responsabilidade (a qual é objetiva), 

nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, à parte 

Requerida cabia o dever de cuidado na elaboração dos contratos 

solicitados, a fim de evitar as contratações fraudulentas, tal como a que 

vitimou a requerente. Ademais, o Requerido não comprovou que agiu com 

diligência na análise da documentação apresentada ao realizar o contrato 

de empréstimo nº 5432220 pelo suposto agente criminoso, ao celebrar o 

contrato ora impugnado, visto que sequer trouxe aos autos a 

documentação comprobatória da realização do referido empréstimo. Logo, 

configurada sua responsabilidade civil no presente caso, sendo declarada 

a inexistência dos contratos de empréstimo nº 5432220 e o débito a ele 

inerente. No que tange aos danos morais, é cediço que atentam contra os 

direitos da personalidade, isto é, configuram lesão ao patrimônio imaterial 

das pessoas físicas e jurídicas. Noutro giro, os reflexos do dano moral na 

esfera pessoal da vítima são presumidos; isto é, ocorrido o dano moral, o 

prejuízo é automaticamente reconhecido, pelo que, não exige 

demonstração. No presente caso, a falsa contratação, por parte de 

agente criminoso, em nome da Autora, trouxe-lhe o consequente abalo em 

seus direitos da personalidade, caracterizando os danos morais. 

Configurado o dano moral, resta delinear o valor da indenização. Em 

relação ao valor a ser fixado, não existe uma fórmula ou tabela a ser 

aplicada pelo Magistrado na condenação em danos morais, sendo devidos 

os critérios da prudência e razoabilidade. De acordo com esses critérios 

de prudência e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do 

valor do desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro 

Cezar Peluso, "a indenização por dano moral é arbitrável mediante 

estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, 

satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da 

ofensa". (RT, 706:67). O dano moral, in casu, deve ser de natureza 

indenizatória, compensatória do prejuízo moral sofrido pelo Autor, e 

também punitivo ao ofensor, a fim de se desestimular a repetição de casos 

semelhantes. Dessa feita, diante dos fatores acima expostos, e 

considerando que a Autora não celebrou os empréstimos de nº 5432220 

junto à parte Requerida, CONDENO o requerido em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), à título de indenização por danos morais, por considerar que este 

valor se afigura justo, para que não haja enriquecimento ilícito por parte da 

autora. Quanto aos danos materiais, a Autora faz jus à restituição imediata 
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da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do artigo 18 do 

Código de Defesa do Consumidor, §1°, inciso II. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para: (A) Declarar 

a inexistência do contrato do contrato de empréstimo nº 5432220 e o 

débito a ele inerente; (B) Condeno o requerido ao pagamento do valor de 

R$ 3.944,00 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais), referente à 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, sobre o qual 

será acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir 

da data do desconto de cada parcela, e correção monetária pelo INPC, a 

partir da citação e, (C) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), à título de danos morais, com correção monetária 

a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir citação, com base na Súmula 362 do 

STJ. Por fim, mantenho a liminar proferida nos autos. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais, e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, de acordo com 

o artigo 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado, a parte autora deverá 

pleitear o cumprimento de sentença, no forma do artigo 513, §1º do NCPC, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Intimem-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002623-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002623-26.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada com Pedido de Liminar e Inversão do 

Ônus da Prova” ajuizada por MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS em face do 

BANCO BMG S. A., qualificados nos autos. Recebida a inicial ao ID. 

10125904, bem como determinada a citação da parte requerida. 

Devidamente citado, o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A., apresentou 

contestação ao ID. 10568423, alegando, preliminarmente a sua 

ilegitimidade passiva, motivo pelo qual pugna pela extinção do feito, visto 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, 

uma vez que o empréstimo objeto da ação não pertence a empresa do seu 

conglomerado e não foi incluído na cessão de operação de crédito 

consignado oriundo do Banco BMG S. A., ao processo. Ao final, requer a 

improcedência da inicial. A parte autora manifestou-se no ID. 10874222, 

pelo chamamento ao processo do Banco BMG S. A. Ao ID. 12301415 foi 

declarada a ilegitimidade passiva do réu Banco ITAÚ BMG CONSIGNADO 

S. A. e determinado a inclusão do BANCO BMG S. A. no polo passivo da 

demanda, com a sua consequente citação. Devidamente citada (ID. 

14497710) a ré permaneceu inerte. A parte autora manifestou-se ao ID. 

14835003. Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Primeiramente, deve ser declarada a revelia do 

requerido, pois até a presente data não houve a apresentação da 

contestação, de forma que deve ser tido o requerido como revel. E, nesse 

aspecto, tem-se que a aplicação do disposto no artigo 355, II do Código de 

Processo Civil é imprescindível, pois, conforme consta daquele dispositivo 

“Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor”. O feito está apto para julgamento, sendo 

respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, corolários do devido processo legal. Presentes os pressupostos 

de existência e validade do processo as condições da ação, bem como a 

inexistência de preliminares, passo à análise do mérito. Entendo que deve 

ser aplicado ao caso em apreço o disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, visto que a autora é consumidora, nos termos do art. 2º do 

CDC. O ponto nodal da questão, posta em discussão é saber se a autora 

possui relação jurídica com a Requerida, e se possível ser indenizada em 

danos morais. Do princípio da boa-fé e das normas que regulam as 

relações de consumo, resulta que o consumidor tem direito à prestação de 

um serviço eficiente. Havendo falha, ou alegação de deficiência na 

prestação do serviço, salvo prova inequívoca em sentido contrário, por ela 

(ré) produzida, a responsabilidade deve ser imputada à fornecedora do 

serviço, objetivamente responsável, conforme determina o artigo 14, caput 

e §3º, inciso I. É inegável que a Autora e o requerido foram vítimas de 

fraude, eis que a contratação de empréstimo consignado em folha em seu 

nome juntamente com o banco réu fora realizado por um terceiro, 

utilizando-se dos dados da Autora, haja vista que a autora jamais 

formalizou o referido contrato com a instituição financeira. Nem mesmo a 

instituição financeira DEIXOU de provar, documentalmente, que a autora 

fez parte desta contratação. Restou nos autos comprovada a fraude 

sofrida pelo requerido, bem como a falta de responsabilidade da autora 

sob a contratação de empréstimo consignado em folha. Desta forma, julgo 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, de acordo com a 

jurisprudência: PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇAO ESPECIFICADA. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇAO DE FATOS NARRADOS NA PETIÇAO INICIAL. 

PRESUNÇAO DE VERACIDADE NAO ELIDIDA POR PROVA CONTRÁRIA. 

Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 302 do CPC, sob pena de gerar 

presunção relativa de veracidade da pretensão autora, elidida somente 

quanto existir prova robusta e convincente em sentido contrário. Recurso 

a que se nega provimento. TRT-14 - RECURSO ORDINARIO : RO 

41220084041400 RO 00412.2008.404.14.00 No que tange aos danos 

morais, é cediço que atentam contra os direitos da personalidade, isto é, 

configuram lesão ao patrimônio imaterial das pessoas físicas e jurídicas. 

Noutro giro, os reflexos do dano moral na esfera pessoal da vítima são 

presumidos; isto é, ocorrido o dano moral, o prejuízo é automaticamente 

reconhecido, pelo que, não exige demonstração. No presente caso, a 

falsa contratação, por parte de agente criminoso, em nome da Autora, 

trouxe-lhe o consequente abalo em seus direitos da personalidade, eis 

que é pessoa humilde, caracterizando os danos morais. Configurado o 

dano moral, resta delinear o valor da indenização. Em relação ao valor a 

ser fixado, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo 

Magistrado na condenação em danos morais, sendo devidos os critérios 

da prudência e razoabilidade. De acordo com esses critérios de prudência 

e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do valor do 

desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro Cezar 

Peluso, "a indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa 

prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer 

a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa". 

(RT, 706:67). O dano moral, in casu, deve ser de natureza indenizatória, 

compensatória do prejuízo moral sofrido pela Autora, e também punitivo ao 

ofensor, a fim de se desestimular a repetição de casos semelhantes. 

Dessa feita, diante dos fatores acima expostos, e considerando que a 

Autora não celebrou a contratação de cartão de crédito consignado em 

folha junto ao Requerido, CONDENO o requerida em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), à título de indenização por danos morais, por considerar que este 

valor se afigura justo, para que não haja enriquecimento ilícito por parte da 

autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para declarar a inexistência da contratação de empréstimo 

consignado em folha pela Autora e o débito a ela inerente. 

Consequentemente mantenho a liminar de ID. 10125904. Nestes termos: A) 

Condeno o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à 

título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a 

data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ; B) 

Condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.264,17 (mil, duzentos 

e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), referente à restituição 

em dobro dos valores cobrados indevidamente; C) Por fim, declaro a 

inexistência da relação jurídica fundada no contrato número 

159405775000092017. Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, 

nos moldes acima delineados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após 

certificado o trânsito em julgado e caso não seja requerido o cumprimento 

da sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC e desde que 

adimplidas as custas processuais pendentes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. ANTONIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-21.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002634-21.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto. Trata-se de “Ação de pensão por morte” movida por MARIA 

JOSÉ DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de pensão em 

razão da morte do Sr. Marcos Aurélio de Oliveira, seu falecido filho. Com a 

inicial (ID. 14366664) foram colididos documentos via PJE. Recebida a 

inicial ao ID. 14367918. A Autarquia Federal apresentou contestação ao ID. 

15480733, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único da Lei8.213/91, e no mérito pugnou pela 

improcedência de todos os pedidos contidos na inicial. Instruiu os autos 

com documentos via PJE. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 15722469. Após, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 31 de maio de 2017, e a ação foi ajuizada em 25 

de julho de 2018, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Superada a preliminar suscitada e não 

havendo outras preliminares à serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (NCPC, art. 355). Fixo o seguinte ponto controvertido: 

prova da qualidade de dependente da parte autora, bem como a qualidade 

de segurado do “de cujus”. Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. 

Dessa forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

de novembro de 2018, às 15h30min. Deverão as partes apresentar o rol 

de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do 

art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de outubro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001071-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

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

FINANCIAMENTOS S/A LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação acerca da 

correspondência devolvida ID 16077249, bem como para indicar o atual 

endereço do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 24 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000030-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. K. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA KOLLING OAB - 923.431.801-30 (CURADOR)

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000030-24.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

VANESSA KOLLING BEZERRA CURADOR: MARIZA KOLLING RÉU: 

VALERIO VALDEVINO BEZERRA Vistos. Defiro os pedidos de ID 

12985833 e 16062497. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 03 de dezembro de 2016, às 14h30min. Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC. Outrossim, DETERMINO a realização de estudo psicossocial 

ATUALIZADO do caso, com ambas as partes e com a menor, de modo que 

os respectivos relatórios sejam aportados até a data da aludida audiência. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121081 Nr: 8317-95.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Tadashi Kinfuku

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Kiyoshi Kinfuku, Hamilton Massahiko 

Masuda, Paulo Eiji Kinfuku, Jhony Yoshio Kinfuku, Komazo Kinfuku, Janete 

Massami Kinfuku, Geraldo Takeshi Kinfuku, Hisako Kinfuku

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

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

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Nícolas Massaharu 

Ishitani - OAB:15285-MT

 Outrossim, do mesmo modo não merecem prosperar os embargos de 

declaração de fls.540/543, visto que o inconformismo do Embargante com 

a sentença embargada deverá ser deduzido através da via recursal 

própria, e não por meras alegação protelatórias, as quais mudariam de 

forma significativa a sentença proferia nos autos. ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os Embargos Aclaratórios de fls.509/523 e 524/538 e 

MANTENHO a sentença embargada em sua integralidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116334 Nr: 4569-55.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de 

Melo Rodrigues, SIDERLEY CASADO

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

Miranda, Renilda Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 
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OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

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

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

Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Ademais, esclareço que o mérito da ação originária não se confunde com 

a ação de atentado, visto que esta versa somente em relação à alteração 

de fato de liminar outrora concedida. Assim, não resta evidente qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no despacho saneador, motivo pelo 

qual, mantenho a audiência designada e os pontos controvertidos ali 

discriminados. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos 

Aclaratórios e MANTENHO a decisão embargada em sua integralidade. 

Cumpra-se integralmente a decisão de fls.403/404, com Urgência. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2262 Nr: 146-48.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Luiz Soares da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Procurador do Município de Alta 

Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls.279, sob 

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

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

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

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

penhora.

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

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

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

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

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

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

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126952 Nr: 3525-64.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tais Teodoro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis E Eletrodomésticos Ltda, 

Mueller Eletrodoméstico S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Surdi - 

OAB:36.910-SC

 Vistos.

 Primeiramente, DETERMINO a expedição de alvará dos valores de fls.149 

e 151, a serem depositados na conta apresentada à fl.155.

No mais, quanto ao valor remanescente, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros do(s) executado(s) 

(CNPJ:08.852.587/0014-93), nos termos do art. 854, do Código de 

Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 156/157 (R$843,45).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106969 Nr: 2308-54.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro & Garcia Ltda - ME, Célio de Castro

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 161).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127749 Nr: 3945-69.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Jose de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE 

acerca da tempestividade e façam os autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o 

prazo legal sem apresentar impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do 

artigo 6º da Resolução nº 115 do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, 

ambos da Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os 

efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da 

Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da 

entidade executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de 

perda do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o 

prazo de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e 

II).5) OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 
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122/2010 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68268 Nr: 1235-52.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G 8 Distribuidora de Bebidas Ltda, Renosa Industria 

Brasileira de Bebidas Ltda ( Coca - Cola )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda, Tokio 

Marine Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Brown da Maia Pithon - 

OAB:8.406-BA, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT/4062

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:SP/133.443

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 461/463, bem como a concordância do 

exequente pelo parcelamento do débito em execução (fls. 484/485), 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor de fl. 462, na conta indicada 

à fl. 485.

Após, intimem-se as partes para se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6495 Nr: 90-15.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL, VFP, EDB, NFB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Leonardo Cesar Volpe Navarro - 

OAB:24,823

 DEFIRO a gratuidade da justiça da interveniente garante, ora requerente, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15.Expeça-se ofício ao CRI local para baixa da penhora realizada 

nos autos, sob 50% do Lote n. 06, quadra 08, Setor A, com área de 1.000 

(mil) metros quadrados contendo uma casa residencial em alvenaria de 

321,00m², matrícula n.6.626, Livro 2 AG, fl.131, 1º Serviço Notarial e 

Registral de Alta Floresta/MT.Após as providências acima, intime-se a 

parte exequente para manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito, em 15 (quinze) dias.Às providências, expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5095 Nr: 41-71.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemos & Bosi Ltda, Debora Eloisa Bosi, Elaine 

Débora Bosi, Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella Lemos, Nayara 

Luana Bosi

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Leonardo Cesar Volpe Navarro - 

OAB:24,823

 FUNDAMENTO E DECIDO.Antes de adentrar no mérito da demanda cabe 

esclarecer que as requerentes pleitearam a impenhorabilidade do imóvel 

descrito nos autos, por tratar-se de bem de família utilizado por elas como 

sua residência, todavia, não juntaram aos autos documentos 

comprobatórios de suas alegações.Assim, resta necessária a juntada de 

documentos comprobatórios de que o bem imóvel trata-se de bem de 

família e é utilizado como residência das requerentes, ora executadas, 

motivo pelo qual, DETERMINO a intimação da parte autora para que traga 

aos autos documentos que comprovem as alegações expostas no pedido 

de fls.246/260.Além disso, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 03 de dezembro de 2018, às 15h00min, a ser 

realizada no gabinete da 6ª Vara desta Comarca.Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE as 

executadas por meio de Oficial de Justiça, bem como o exequente, e seus 

procuradores para comparecerem a audiência designada.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128866 Nr: 4529-39.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineia Maria de Sousa Leite, Alcir dos Anjos Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:23748/RE, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:15381

 2) Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por 

Danos Estéticos, tendo em vista não ter comprovado a parte autora 

qualquer dano físico. Condeno também os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, de forma solidária, que 

com base no artigo 85,§2º do NCPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado 

da condenação, nos moldes acima delineados.Após o trânsito em julgado, 

intimem-se os requeridos, na pessoa de seus patronos, para que 

promovam o pagamento dos valores da condenação, devidamente 

atualizados, em 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe aplicada a multa 

descrita no artigo 523, §1º do NCPC, e, em caso de inércia, deverá a parte 

autora apresentar os cálculos com a aplicação da multa descrita, para que 

seja possível o prosseguimento na forma de cumprimento de 

sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139367 Nr: 2630-69.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz Del Moral

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 . De fato, uma vez citado (na execução) ou intimado (no cumprimento de 

sentença) para pagar a quantia devida, não raras vezes o devedor 

consegue, já de início, dar triste encaminhamento à pretensão do credor, 

retirando deste qualquer possibilidade de receber seu crédito. Bem por 

isso, sabiamente o legislador previu que o requerimento de 

indisponibilidade de ativos financeiros seja apreciado sem a oitiva do 

executado, sem que isso importe em afronta ao art. 9º do CPC, que veda a 

prolação de decisão sem oitiva da parte contrária. Não havendo que se 

falar em nulidade dos atos praticados após o oferecimento do bem imóvel 

pelo executado.Outrossim, no prazo da impugnação, incumbia ao 

executado comprovar que a quantia tronada indisponível à fl.33 é 

impenhorável e ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme preceitua o parágrafo 3º, do artigo 854 do CPC. 

Portanto, resta improcedente o pedido de concessão de efeito suspensivo 

à impugnação, visto que os requisitos elencados no parágrafo 3º, do 
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artigo 854 do CPC não foram comprovados.No mais, intime-se a exequente 

para manifestar no feito, em relação ao bem oferecido como garantia, bem 

como nova avaliação do mesmo, além disso, diga a respeito da penhora de 

ativos financeiros realizada à fl.33, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, voltem-me conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 2091-06.2016.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ornelas do Amaral Sampaio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Diante da análise dos autos, verifico que as partes concordaram com o 

parcelamento do débito, devendo o pagamento ser feito em 06 (seis) 

parcelas iguais no valor de R$ 337,78, conforme fls. 89/90, a serem 

depositadas na conta indicada à fl. 91.

À fl. 94 a exequente informou que fora realizada a quitação da primeira 

parcela, bem como a fl. 96 comunicou que a requerida esta quitando 

pontualmente o acordo.

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

informem nos autos se houve o adimplemento total da dívida, com vista à 

extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

 Ressalto, ainda, que o silêncio importará em adimplemento total do débito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 667-26.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Rodrigues de Amorin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Rafael Leite 

Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Isento o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

a d v o c a t í c i o s ,  v e z  q u e  b e n e f i c i á r i o  d a  J u s t i ç a 

Gratuita.Intimem-se.Expeça-se o pertinente Alvará Judicial quanto aos 

honorários médico-periciais depositados, conforme dados pessoais 

informados.Após o transito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas 

pertinentes. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19656 Nr: 3695-90.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Hiromitsu Kato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferr Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ALVES DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 3695-90.2002.811.0007, Protocolo 

19656, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44176 Nr: 4495-79.2006.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferr Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Hiromitsu Kato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ALVES DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 4495-79.2006.811.0007, Protocolo 

44176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 204/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora MARIA DE LOURDES 

HENRIQUE LACERDA LONGO, Matrícula nº 4699, Técnica Judiciária – PTJ, 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, 17 (dezessete) dias de 

licença para tratamento de saúde, no período de 1º.10.2018 a 17.10.2018.     

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 23 de outubro de 

2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL         DF/mgstable

 PORTARIA nº 204/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA DE LOURDES HENRIQUE LACERDA 

LONGO, Matrícula nº 4699, Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, 17 (dezessete) dias de licença para tratamento 

de saúde, no período de 1º.10.2018 a 17.10.2018.

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

Barra do Garças, 23 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 56643 Nr: 590-75.2006.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Sypriano de Carvalho, Esperança Souza 

Carvalho, Virgilina Mathias Sebba, Rodrigo Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONÍZIO BARBOSA, José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 590-75.2006.811.0004-id.56643

ESPÉCIE: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Jerônimo Sypriano de Carvalho e Esperança Souza 

Carvalho e Rodrigo Ferrari e Virgilina Mathias Sebba

PARTE REQUERIDA: DIONÍZIO BARBOSA e José Roberto de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Esperança Souza Carvalho, Cpf: 02754932100, Rg: 
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011.801 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua 

16, Qd. 24, Casa 06, Bairro: Jardim Piracema, Cidade: Barra do 

Garças-MT; Jerônimo Sypriano de Carvalho, Cpf: 02754932100, Rg: 

309.976 SSP MT Filiação: Egidio Sipriano de Carvalho e de Amelia Firmino 

de Carvalho, data de nascimento: 14/06/1944, brasileiro(a), natural de 

Ivape-GO, casado(a), pecuarista / comerciante, Endereço: Rua 01, Qd. 01, 

Lt. 02, Casa 3.004, Bairro: Jardim Piracema, Cidade: Barra do Garças-MT; 

Rodrigo Ferrari, Cpf: 62091018104, Rg: 944.830 SSP MT Filiação: 

Roosewelt Ferrari e Roseli Hortolan Ferrari, brasileiro(a), divorciado(a), 

vendedor, Endereço: Av. Águas Quentes S/nº, Bairro: Águas Quentes, 

Cidade: Barra do Garças-MT; Virgilina Mathias Sebba, Cpf: 22752781172, 

Rg: 1.145-429 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), aposentada, 

Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 1.059 - Aptº 706, Bairro: Setor Oeste, 

Cidade: Goiânia-GO; Virgilina Mathias Sebba, Cpf: 22752781172, Rg: 

1.145-429 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), aposentada, 

Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 1.059 - Aptº 706, Bairro: Setor Oeste, 

Cidade: Goiânia-GO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485, § III, DO CPC, pois este encontra-se paralisado há mais de um (1) ano, 

devendo para tanto manifestar-se dando andamento ao feito.

Eu, Julia da Silva Teixeira Buttner, digitei.

 Barra do Garças - MT, 16 de outubro de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270855 Nr: 1563-10.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, Wilton Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. O embargante postulou pela concessão da gratuidade da justiça e, 

instado a comprovar a hipossuficiência alegada, aportou ao feito 

declaração de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos. (fls.99/179)

2. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o 

requerente afirme sua impossibilidade, deve o magistrado analisar a 

realidade fática que se evidencia no processo.

 3. No caso, verifica-se que a ação principal (Cód.243497) possui como 

objeto a execução de um contrato de abertura de crédito empresarial no 

importe de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) à serem pagos em 

60 (sessenta) parcelas. Ainda, o próprio embargante narra na inicial que 

aufere renda mensal inferior à 10 (dez) salários mínimos e que firmou 

contratos para a aquisição de imóvel e veículo nos importes de 

R$182.092,96 (cento e oitenta e dois mil e noventa e dois reais e noventa 

e seis centavos) e R$242.260,00 (duzentos e quarenta e dois mil 

duzentos e sessenta reais), respectivamente.

4. Desta forma, as informações e os documentos que instruem o feito 

fornecem subsídios de que o embargante possui condições financeiras 

para arcar com as custas e despesas processuais.

5. Ainda, registre-se, por oportuno, que o demandante se trata de pessoa 

jurídica e, neste caso, é medida excepcional a demonstração efetiva da 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

6. Assim, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

 7. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da gratuidade da 

justiça requerido pelo embargante, devendo este ser intimado para que, no 

prazo de até 30 dias, recolha as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, 

conforme o que dispõe o art.456 , §1º, da Seção 14 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172344 Nr: 5265-37.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Almeida Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG, Luiz Otávio Pires Guerra - OAB:111110 

MG

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 254/261.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253152 Nr: 8472-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gean Marx Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HD Engenharia e Construtora, Fabiano Antonio 

de Miranda, Caixa Econômica Federal da Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a manifestação da 

parte requerida sobre os honorários periciais, intime-se o sr. Perito para 

que se manifeste em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194521 Nr: 206-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Ferreira da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Gomes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 Vistos

1. Tendo em vista que restou prejudicada a audiência que ocorreria na 

data de 15 de outubro de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 18 de 

DEZEMBRO DE 2018 às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68875 Nr: 2337-26.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Adamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira - OAB:27.148-GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo requerido 

pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 26 de 839



 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289019 Nr: 12429-77.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2019, às 16h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190261 Nr: 10488-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Cardoso da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, 

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - OAB:13749, Murilo Barros da 

Silva Freire - OAB:MT 8.942

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288873 Nr: 12344-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2019, às 15h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288875 Nr: 12346-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2019, às 16h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270146 Nr: 1133-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Gonçalves da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 34321 Nr: 1132-98.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozimon Dias de Jesus, ADRIANA PEREIRA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdo Halek Saleh Abdalla, Gilvan Furtado de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Rafael Martins 

Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S 

CORBELINO - OAB:5037, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A

 VISTOS.

 1. Considerando que as partes ROZIMON DIAS DE JESUS (Exequente) e 

ABDO HALEK SALEH ABDALLA (Executado), compuseram-se 

amigavelmente, estando devidamente representadas por seus advogados, 

HOMOLOGO O ACORDO celebrado às fls. 1.003/1.005, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC/2015, tão somente com relação ao percentual relativo ao Exequente 

ROZIMON DIAS DE JESUS, que corresponde a 50% do débito.

2. Da mesma forma, verifica-se que a Exequente ADRIANA PEREIRA DO 

NASCIMENTO e o Executado ABDO HALEK SALEH ABDALLA 

compuseram-se amigavelmente, estando devidamente representados por 
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seus advogados, motivo pelo qual, HOMOLOGO O ACORDO celebrado às 

fls. 1.025/1.025vº, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015, com relação ao percentual 

relativo aos 50% restantes do débito cobrado, em favor da Exequente 

ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENO.

3. No que tange aos valores penhorados nos autos, deverá ser expedido 

o competente Alvará para levantamento observando-se os dados 

bancários indicados às fls. 1.028.

4. Restaram prejudicados os pedidos de fls. 1.014, 1.018/1.020 e 1.024, 

haja vista que os acordos, ora homologados, deram integral quitação ao 

débito remanescente.

5. Por fim, após o cumprimento das determinações acima, PROCEDA-SE às 

baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.

6. Custas pelos Requeridos e honorários conforme pactuado.

 7. EXPEÇA-SE o necessário.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252792 Nr: 8214-92.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Centro-Oeste, G. N. 

Parente e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Ramon Cesar da Fonseca - OAB:OAB/MT 19346

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

15h40min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232111 Nr: 10538-89.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE RAMALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo BANCO 

HONDA.

2.Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls.38/39.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99872 Nr: 4875-72.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Balduíno de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Fernando Costa Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:MT 9.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Expeça-se carta precatória para a intimação pessoal do exequente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção, com fulcro no art. 485, III, CPC.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289180 Nr: 12523-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2019, às 16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289048 Nr: 12443-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda Maria Luiz, José Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, às 15h15min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234092 Nr: 12096-96.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosan Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 
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OAB:20.635/O

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288872 Nr: 12343-09.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2019, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99337 Nr: 4342-16.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene Borges de 

Lima Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988, João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:6.515/MT, 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido formulado à fl.140 e, por conseguinte, DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo restringido via 

Sistema Renajud à fl.132, podendo o bem ser encontrado no endereço 

apontado pelo credor à fl.140.

2. Com a juntada do laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes litigantes 

imediatamente, para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

3. Caso a diligência de penhora e avaliação do bem reste infrutífera, 

INTIME-SE o executado via DJE, pelo prazo de 05 (dias), para que informe 

nos autos a atual localização do veículo descrito à fl.132, sob pena de 

fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

art.774, V e parágrafo único, do CPC.

 4. Observada a ausência de manifestação do executado quanto a 

deliberação anterior, determino desde já que INTIME-SE o exequente, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que promova o regular processamento do 

feito, sob pena de extinção.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264441 Nr: 15795-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Tendo em vista que o exequente pretende a localização de endereços 

do executado, PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e SIEL 

visando localizar os novos endereços da parte demandada.

2. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217802 Nr: 1518-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulino Moraes do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifica-se que foi devidamente procedida a 

citação do confinante João Geronimo G. dos Santos à fl.41 e que as 

Fazendas Públicas foram intimadas e manifestaram desinteresse quanto à 

área de terras objeto do litígio, conforme se vê às fls.47/50.

2. Constata-se também que a tentativa de citação do requerido Braulino 

Moraes do Couto não logrou êxito, conforme certidão aportada à fl.41. 

Desta forma, considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o 

Poder Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema 

SIEL, visando localizar novo endereço da parte demandada para fins de 

citação.

3. Com relação a confinante Dinalva Augusto de Carvalho, observa-se que 

foram empreendidas 02 (duas) diligências de citação pessoal em 

endereços distintos, no entanto, ambas restaram infrutíferas. Desta foram, 

DEFIRO o pedido de fls.57/58 e, por conseguinte, DETERMINO a citação 

por edital da referida confinante, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com 

fundamento no art.257, do CPC.

4. No mesmo prazo acima assinalado, DETERMINO que proceda-se com a 

citação editalícia dos eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, conforme consignado no item III da decisão de fl.33.

5. Após, verificado o não comparecimento dos citados via edital, 

NOMEIO-LHES desde já, como curador especial, a Defensoria Pública 

Estadual, a fim de assegurar-lhes a defesa, pelo prazo legal, consoante 

disposto no art. 72, II, do CPC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264948 Nr: 16142-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César de Souza Wahlbrink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvany Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl.38 e, por conseguinte, DETERMINO o cumprimento 

integral dos termos contidos na decisão de fl.26.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257430 Nr: 11161-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 

31/34, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

3. APENSE-SE os autos ao processo Cód. 253725

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284683 Nr: 9891-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 Vistos.

1. Tendo em vista a possibilidade de acordo nos autos apensos de código 

277987, em audiência designada para a data de 27 de novembro de 2018, 

e por terem como objetos os mesmos veículos. DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, às 13h45min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Restando infrutífera, sai INTIMADA a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, 

sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art.523,CPC/2015.

4.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

5.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

6.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

7. Desapense-se dos autos 262254 e 285779 uma vez que extintos 

devido a homologação de acordo.

8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164336 Nr: 6090-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila da Silva Souza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 Vistos

 1. Apresentado os cálculos de custas finais remanescentes em fls. 182, 

em consonância com a determinação de fls.178.

2. INTIME-SE a parte autora para o pagamento, conforme a sentença de 

fls. 157.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245618 Nr: 3305-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RIBEIRO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Presentes os requisitos estampados no art. 257, do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de fls. 85/87 e determino a citação do requerido, via edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Verificado o não comparecimento do mesmo nos autos, NOMEIO desde 

já, como curador especial, a Defensoria Pública Estadual, a fim de 

assegurar-lhe a defesa, pelo prazo legal, consoante disposto no art. 72, II, 

do CPC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270492 Nr: 1346-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI PEDO ME, Aldori Pedó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de ALDORI PEDO ME e ALDORI PEDÓ.

2. Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito (fl. 53), o autor 

quedou-se inerte, conforme demonstrado em AR de fl. 54v.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada (fl. 

54v), deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono 

do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CUSTAS pelo autor.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185401 Nr: 7122-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano 

em 21/02/2017, a fim de que o exequente localizasse bens penhoráveis do 

devedor, consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.79)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo e até o 
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presente momento a parte credora não logrou êxito na localização de bens 

penhoráveis do devedor, INDEFIRO o pedido de nova suspensão dos 

autos (fl.97) e, via de consequência, DETERMINO o arquivamento dos 

autos e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, com 

fundamento no art.921, §2º e 4º, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23816 Nr: 204-21.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Morais Coelho, ANTONIO DE OLIVEIRA 

SOUZA, Rudinei Adriano Spanholi, Domingos Sávio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Barra do Garças Ltda, Espólio de 

Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 426/427, contudo, considerando o decurso do 

prazo de suspensão solicitado pela parte, determino que INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o regular 

processamento do feito, sob pena de extinção, com fundamento no 

art.798, II, “c” e art.801, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94185 Nr: 7964-40.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.119 e, por conseguinte, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art.921, III, do CPC.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada e verificada a 

ausência de manifestação do exequente quanto a localização de bens 

penhoráveis do executado, fica desde já autorizado o arquivamento dos 

autos e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, 

consoante disposto no art.921, §2º e §4º, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173383 Nr: 6563-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Dias Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente, para que de prosseguimento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156014 Nr: 8186-37.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Tavares - 

OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Pablo Alves de Castro - OAB:PR-35093

 SENTENÇA.

1. Analisando os autos, verifica-se que o executado cumpriu 

voluntariamente a obrigação oriunda da sentença e que a parte credora 

manifestou concordância com os valores apresentados. (fls. 223 e 302)

2. Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls.223/226 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

3. DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DO 

NUMERÁRIO depositado neste juízo à fl.224, devendo o valor ser 

depositado na conta bancária informada pelo credor à fl.302.

4. Sem custas.

5. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173913 Nr: 7157-78.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Macedo Saporiti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Sergio Nieri, Joaquim Antonio de Almeida 

Prado, Alice Mello de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da informação de que o Requerido HUGO SÉRGIO NÉRI foi 

devidamente citado àsfls. 102vº, OFICIE-SE ao Juizo Deprecado para que 

proceda à devolução da Carta Precatória, independentemente de 

cumprimento.

2. Outrossim, tendo em vista que embora citados, os Requeridos não 

apresentaram contestação, conforme certificado às fls. 94 e 115, 

DECRETO A REVELIA DOS REQUERIDOS.

3. INTIME-SE a parte Autora para que indique, justificadamente, as provas 

que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270611 Nr: 1409-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Rosita Mendonça Delatore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabeth Petriz dos Santos - 

OAB:47139/GO, Jarbas Moreira Junior - OAB:26929/DF, Leonardo 

Oliveira Tonhá - OAB:47589/GO, Mariana Almeida e S. Staciarini - 

OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA MATA ROCHA - 

OAB:18.258/O

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 52, 

para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253256 Nr: 8531-90.2017.811.0004
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudimar A. de Jesus - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, DECLARO constituído de pleno direito em título 

executivo judicial a obrigação de pagar contraída por CLEUDIMAR A. DE 

JESUS – ME em benefício de MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE SOUSA, 

no valor de R$ R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente a partir do vencimento (20/01/2015) e acrescido 

de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, com fundamento no 

art.701, §2º, do CPC.14.Por consequência, CONVERTO o mandado inicial 

em mandado EXECUTIVO, nos termos do art. 701, §8º, CPC, 

prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível.15.Em consonância com o 

princípio da sucumbência, CONDENO o requerido CLEUDIMAR A. DE 

JESUS – ME no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, 

CPC.16.Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe.17.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173410 Nr: 6596-54.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928-MT

 Vistos.

 1. PRELIMINARMENTE, CONVERTO a presente ação em cumprimento de 

sentença, com fundamento no art.523 e seguintes, do CPC.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, conforme cálculo apresentado às fls. 412, sob 

pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de 

honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da execução, conforme §1º, do art. 523, do CPC.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a penhora 

de ativos via Bacen-Jud.

 5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269255 Nr: 488-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto, DECLARO constituído de pleno direito em título 

executivo judicial a obrigação de pagar contraída por EVA MOTA 

BEVILACQUA em benefício de JOSIELDO MACHADO COUTINHO, no valor 

de R$ R$9.000,00 (nove mil reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente a partir do vencimento (30/07/2014) e acrescido de juros 

de mora de 1% a.m. a partir da citação, com fundamento no art.701, §2º, 

do CPC.17.Por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado 

EXECUTIVO, nos termos do art. 701, §8º, CPC, prosseguindo-se o 

processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte 

Especial, no que for cabível.18.Em consonância com o princípio da 

sucumbência, CONDENO a requerida EVA MOTA BEVILACQUA no 

pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.19.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos 

com as cautelas de praxe.20.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253725 Nr: 8836-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar de Oliveira Junior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

114/123, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

3.EXPEÇA-SE alvará para a liberação dos valores depositados em juízo em 

favor do Requerido, cconforme conta apresentada à fl. 110.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 5792-33.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado, Pablo Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Neuton Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, PABLO CARVALHO DE FREITAS - OAB:17.934/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RUDINEI ADRIANO 

SPANHOLI e DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA em face de ANTÔNIO NEUTON 

RODRIGUES.

 2. Às fls. 183/184 o exequente informa o pagamento integral do débito e 

requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 183/184, o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

6. CUSTAS pelo executado.

7. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274272 Nr: 3667-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belchior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1.FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2.Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177591 Nr: 11842-31.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Wesley de Jesus Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Editora e Distribuidora de Livros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE STÁBILE 

- OAB:251.594 SP

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl.120 e, via de consequência, DETERMINO que 

proceda-se com a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes via Sistema SERASAJUD, com fundamento no art.782, §3º, 

do CPC.

2. Após, cumpra-se a decisão de suspensão do feito pelo período 

assinalado à fl.119, observando-se a vedação da prática de atos 

processuais durante o referido lapso temporal, consoante disposto no 

art.923, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228740 Nr: 8213-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Presentes os requisitos estampados no art. 257, do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de fls. 102 e determino a citação dos requeridos, via edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Verificado o não comparecimento dos mesmos nos autos, 

NOMEIO-LHES desde já, como curador especial, a Defensoria Pública 

Estadual, a fim de assegurar-lhes a defesa, pelo prazo legal, consoante 

disposto no art. 72, II, do CPC.

3. Ainda, PROCEDA com as anotações do patrono de fl.102v junto ao 

Sistema Apolo, para fins de publicações e intimações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167752 Nr: 10602-41.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Marisol Indústria do Vestuário Ltda, Marisol Industria 

Textil Ltda, Marisol Comércio Atacadista e Serviços de Distribuição Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. R. Comércio de Roupas Ltda Me, Evani 

Silva Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

 1. Defiro o pedido de fl.296 e, por conseguinte, determino a INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO EXECUTADO, POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA 

CORREIOS - AR/MP - para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora, sob pena de cominação de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, a qual será 

revertida em proveito econômico do exequente, consoante disposto no 

art.774, parágrafo único, do CPC/2015.

2. Na sequência, verificada a indicação de bens penhoráveis da parte 

devedora, INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que 

proceda com o regular processamento do feito, no que tange aos atos 

expropriatórios.

3. Caso contrário, autorizo desde já o arquivamento dos autos e o início da 

contagem do prazo de prescrição intercorrente, com fundamento no 

art.921, §2º e §4º, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286250 Nr: 10784-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Marcelo Farias Santos de Almeida - OAB:MT 

15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Vistos.

1. Tendo em vista a possibilidade de acordo nos autos apensos de código 

277987, em audiência designada para a data de 27 de novembro de 2018, 

e por terem como objetos os mesmos veículos. DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, às 13h45min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Restando infrutífera, sai INTIMADA a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, 

sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art.523,CPC/2015.

4.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

5.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

6.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

7. Desapense-se dos autos 262254 e 285779 uma vez que extintos 

devido a homologação de acordo.

8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222811 Nr: 4555-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 33 de 839



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 75, conforme requerido.

2. SUSPENSO o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, 

§1º, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento (art. 921, §§2º e 4º, 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213219 Nr: 11381-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 

68/72, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178616 Nr: 573-58.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Cesar Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1.Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 15h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2.Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 5311-70.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vilela, Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela, Cláudia 

Helena Gonçalves Santos Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE LIMA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO CARDOSO DE REZENDE 

- OAB:17604/A, Paulo Henrique de Morais - OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 VISTOS.

1. Diante da restrição realizada no veículo de fls. 466, PROCEDA-SE à 

avaliação do bem, lavrando-se o respectivo auto.

2. Após, INTIME-SE o Executado para que se manifeste acerca do laudo 

encartado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Executado, INTIME-SE 

o Exequente para que promova o andamento do feito requerendo o que 

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

 4. Por fim, cumpridas as determinações retro, volvam-me os autos 

conclusos para as devidas deliberações.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 6800-45.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédiro Rural do Médio Araguaia Ltda - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Galdeano Abud, Tadeu Baisi 

Cortez, Leda Guimarães de Araújo Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - OAB:OAB/SP 235.560

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano, 

a fim de que o exequente localizasse bens penhoráveis do devedor, 

consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fls.107 e 112)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo supracitado 

e que o credor não se manifestou nos autos apresentando bens passíveis 

de penhora (fls.114 e 119), DETERMINO o arquivamento dos autos e o 

início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, com fundamento 

no art.921, §2º e 4º, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68137 Nr: 1630-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anwar F.Ibrahim - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fls. 155/156).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 06 

(seis) meses, período onde se suspenderá também a prescrição, 

conforme preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241293 Nr: 145-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gervásio de Menezes, Mariana Gouveia 

Borges, Adrianne Sarah Florêncio Zampíeri, Joaquim Moreira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido retro (fl. 69), uma vez que não restou demonstrado 

pelo autor que se esgotaram todas as possibilidades de localização do 

requerido, Sr. EDSON GERVÁSIO DE MENEZES.

 2. INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova 

a devida citação do requerido, sob pena de extinção, observando-se que 

a certidão do Sr. Oficial de Justiça, encartada à fl. 58, possui informações 
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que podem ser úteis à diligência,

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287634 Nr: 11620-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alípio Arando Gomes, Juliana Araujo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.15 e, via de consequência, DETERMINO que 

ABRA-SE nova vista dos autos ao Ministério Público, nos termos da 

decisão de fl.14.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80793 Nr: 4155-76.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, 

André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva 

Dias - OAB:MT-22433/O, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano, 

a fim de que o exequente localizasse bens penhoráveis do devedor, 

consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.121)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo supracitado 

e que o credor não apresentou bens passíveis de penhora, INDEFIRO o 

pedido de nova suspensão do feito (fls.128) e, por conseguinte, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com fundamento no art.921, §2º e 

4º, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277008 Nr: 5418-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celma Sá de Alencar, Adilaine Castro 

Cruz Oliveira, Clauny Barcellos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Felipe Pimenta de 

Paoli - OAB:22582/ES, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 480/481.

2. Tendo em vista as infomações contidas às fls. 478/479 e a 

consequente ausência das Requeridas na sessão de conciliação, 

REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o dia 29 DE 

JANEIRO DE 2019, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Expeça-se o necessário.

 3. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258151 Nr: 11594-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Bordados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Defiro o pedido retro de fls. 63.

2. Diante do exposto, EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Monte 

Alto-SP e CITE-SE o Requerido, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, 

às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194607 Nr: 268-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Gehm, TEREZA DEMÉTRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 SENTENÇA.

1. Trata-se de cumprimento de senteça ajuizado pelo JANETE GEHN e 

TEREZA DEMÉTRIO em face de UNIMED CUIABÁ.

2. À fl.342, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 342, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

6. CUSTAS pelos executados. Honorários advocatícios conforme o 

pactuado.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229225 Nr: 8568-54.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, 

Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls.94, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 
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pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275609 Nr: 4489-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marques Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia da parte 

Requerida, já que embora citada não apresentou contestação, conforme 

certidão de fls. 299.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. INTIME-SE a parte Autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, volte-me concluso para ulterior deliberação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166026 Nr: 8339-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL CHAGAS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, Joice Luiz Tameiros - OAB:53698/BA

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

470/472, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Em caso de possíveis valores depositados judicialmente, EXPEÇA-SE 

alvará em nome da procuradora do executado, JOICE LUIZ TAMEIROS.

4. Após, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92481 Nr: 6293-79.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Sauter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lymark Kamaroff - 

OAB:109192/RJ, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. , 

para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Após, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238427 Nr: 15106-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicanora Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelice José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls.66 e, por conseguinte, DETERMINO a 

substituição processual do polo passivo da demanda pelo espólio de 

Adelice Jose de Lima, nos termos do art.110, do CPC.

2. CITE-SE o espólio de Adelice Jose de Lima, na pessoa de seu 

representante legal (fl.66), pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de defesa, nos termos do art.335, do CPC.

3. REMETA-SE o feito ao Cartório Distribuidor local para que proceda com 

as retificações cabíveis no polo ativo da ação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282784 Nr: 8756-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Miranda de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada pelo BANCO BMC S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 23).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177037 Nr: 11185-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteci Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de fls.90/92 e, por conseguinte, determino que 

EXPEÇA-SE mandado de PENHORA, AVALIAÇÃO e DEPÓSITO dos bens 

móveis de propriedade do executado no endereço indicado às fls.58/59, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, a fim de satisfazer a presente 

execução, com fundamento no art.831, do CPC/2015.

2. Formalizada a penhora, INTIME-SE o executado para manifestação nos 

autos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos 

do art.841, do CPC/2015
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3. Caso reste infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte credora, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, para dar prosseguimento ao feito, pugnando pelo que 

entender de direito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275398 Nr: 4359-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvannewton Gomes Ribeiro, Maria Aparecida 

Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações contidas às fls. 46.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 7370-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

 1. Inicialmente, buscando regularizar o trâmite do processo de execução, 

bem como a fim de evitar futuras alegações de nulidade, INTIME-SE os 

executados para que se manifestem sobre as restrições veiculares 

realizadas às fls. 138, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, INTIME-SE o exequente para que se manifeste, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de retirada das constrições realizadas e 

eventual remessa dos autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, 

§ 4º do CPC/2015.

3. Com relação ao pedido de suspensão dos autos (fl. 144), entendo ser 

prudente aguardar as manifestações determinadas nos itens 1 e 2 da 

presente decisão, motivo pelo qual POSTERGO sua análise.

4. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para as devidas deliberações.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175709 Nr: 9487-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ateni Soares Guimarães Me, Ateni Soares 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.118 e, por conseguinte, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art.921, III, do CPC.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada, determino que 

INTIME-SE o exequente para manifestar-se nos autos, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253779 Nr: 8855-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Impossivel o deferimento, por ora, do pleito de fls. 56, tendo em vista 

que o documento encartado às fls. 46/49 não ser totalmente legível, motivo 

pelo qual POSTERGO sua análise.

2. Portanto, considerando a possibilidade de composição extrajudicial 

entre as partes, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione aos autos, cópia legível do acordo entabulado 

pelas partes, para análise do pedido de homologação.

3. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para as devidas deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165228 Nr: 7230-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Manoel Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Primeiramente, verifico que até presente momento não constam nos 

autos informações acerca do desbloqueio dos valores penhorados às fls. 

47/48, portanto, tendo em vista que os valores são de propriedade da 

Embargante, e, em atenção à decisão sentença nos Embargos (cópia 

79/80), DETERMINO a expedição de alvará para a liberação dos valores 

constritos (fls. 47/48), em favor da Embargante, cujos dados indico como 

sendo: Agência: 1308, C/C: 001.00.023.278-0, TITULAR : LEIDE LAURA 

GOVEIA DE SOUZA, CPF: 010.698.081-56, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL.8.Ademais, INTIME-SE o exequente para que apresente planilha 

atualizada do débito, bem como para que requeira o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão. 9.Havendo ou não manifestação do exequente, 

decorrido o prazo, voltem-me conclusos para as devidas 

deliberações.10.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73271 Nr: 6515-18.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duratex S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Klug Scharfenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 161, conforme requerido.

2. SUSPENDO o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181112 Nr: 3000-28.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Gonçalves do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A-MT

 SENTENÇA

1. Analisando os autos, verifica-se que o executado cumpriu 

voluntariamente a obrigação oriunda da sentença e que a parte credora 

manifestou concordância com os valores apresentados. (fls.288/295)

2. Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados à fl.289v, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 
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CPC.

3. DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DO 

NUMERÁRIO depositado neste juízo à fl.289, devendo o valor ser 

depositado na conta bancária informada pelo credor à fl.295.

4. Sem custas.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252186 Nr: 7798-27.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias José Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Julia Pereira da Silva Luiz, Espólio 

de Simão José Luiz, Divina Pereira Luiz Ribeiro, Valdevan José Luiz, 

Coraci Pereira Luiz, Daniel José Luz, Lessina Pereira Luiz, Albertino José 

Luiz, João José Luiz, Lorival José Luiz, Valdeci José Luiz, Joscelon José 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Gracy Keli Gomes de Souza - OAB:MT/24.272, 

Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se na decisão de fls. 28 item 6, a 

determinação de apensamento dos autos ao de código 72092, o qual 

tramita perante a 3º Vara Cível desta comarca.

2. DETERMINO o cumprimento do item 6 de fls.28.

3. Ademais, deve ser reconhecida dependência por conexão entre os 

autos, devendo então estes autos de código 252186 serem remetidos a 3º 

Vara Cível, pois conforme a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09 que alterou as 

competências das varas cíveis de Barra do Garças, sendo necessário 

então a redistribuição do processo para a respectiva vara competente.

 4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282681 Nr: 8696-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Márcio Capellano, Ana Rita Rippi 

Capellano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro de fls. 67/68.

2. Diante do exposto, EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de São 

Paulo – SP e CITE-SE o Requerido, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, 

às 14h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194579 Nr: 253-71.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Favero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Tamos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 Vistos.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls.191, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167265 Nr: 10018-71.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana do Vale Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1.Considerando que as partes são maiores e capazes e estão 

devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO 

celebrado à fl. 180, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Sem custas.

3.Após, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE 

os autos com as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257246 Nr: 11026-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Lemos Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

125/126, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280808 Nr: 7656-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Olimpio Pereira da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/12, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, I, do CPC/2015.9.SEM custas e honorário advocatícios, 

por não haver sequer formado a relação processual.10.Após o transito 

em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias.11.Expeça-se o necessário.12.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226311 Nr: 6651-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO GOMES VIDAL, José Ronaldo 

Gomes Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano, 

a fim de que o exequente localizasse bens penhoráveis do devedor, 

consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.32)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo supracitado 

e que o credor não apresentou bens passíveis de penhora (fls.37/43), 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com fundamento no art.921, §2º e 

4º, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246813 Nr: 4094-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguro Auto / Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 VISTOS

1. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados, visto 

que incontroversos, devendo ser observados os dados indicados às fls. 

116.

2. INTIME-SE o requerido para manifestar sobre o valor controverso 

alegado pela requerente em fls. 113/116.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243497 Nr: 1719-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, Wilton Fernandes da Silva, Rosangela Anderson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

5. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283918 Nr: 9412-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iluma Muller Lobão da Silveira - 

OAB:321925-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando a 

intimação da parte autora para informar os bens a serem penhorados, no 

prazo de 30 dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174621 Nr: 8077-52.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Nóbrega de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Cláudio 

Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Petriz dos Santos - 

OAB:47139/GO, Jarbas Moreira Junior - OAB:26929/DF, Leonardo 

Oliveira Tonhá - OAB:47589/GO, Lucas Meneses Silva - 

OAB:45731/GO, Marilia Araguaia de Castro Sá Lima - OAB:37413/GO, 

Sidarta Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630

 34.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial e, por conseguinte:ØDECLARO 

rescindidos os contratos celebrados entre as partes (nº. 59/2012 e nº. 

5/2012 );ØDETERMINO a restituição integral e imediata à parte autora das 

parcelas adimplidas que totalizam o importe de R$6.832,80 (seis mil 

oitocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). Referida importância 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data do efetivo desembolso 

de cada parcela com base no IGP-M/FGV e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a contar da citação; ØRATIFICO a tutela antecipada concedida 

às fls.63/65.35.Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, 

§2º, CPC. 36.DEIXO de condenar a parte autora no pagamento das custas 

e honorários, uma vez decaiu em parte mínima de seus 

pedidos.37.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.38.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203204 Nr: 5616-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Silva Matos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287964 Nr: 11817-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Juliana Felipe Guerreiro Morato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por BANCO HONDA S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 28).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287201 Nr: 11362-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakelline Hellena Araujo Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 24).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250039 Nr: 6204-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A.

2.Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls.72/73.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272097 Nr: 2355-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO.

2.Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls. 42/43.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264768 Nr: 16022-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Prado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

107/109, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Honorários 

conforme pactuado.

3. Expeça-se o necessário. Após, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações devidas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171826 Nr: 4626-19.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados PCG Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martins da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

2.Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls.97/98.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285590 Nr: 10418-75.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286011 Nr: 10647-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria Paes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Eloi Alcânatar Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 

32/35, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285785 Nr: 10524-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO pedido retro com relação a concessão da gratuidade da 

justiça, tendo em vista que os documentos colacionados não comprovam a 

hipossuficiência do requerente.

2. Com relação ao pedido de dilação de prazo, DEFIRO o pedido, dilatando 

o prazo para recolhimento das custas em 30 (trinta) dias, com fulcro art. 

139, VI, CPC.

3. Após, o decurso do prazo sem a comprovação de recolhimento das 

custas, proceda cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

4. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277987 Nr: 6031-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:OAB/MT 8.838-A

 VISTOS.

1. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação determinada à 

fl.126.

2. Desapense-se dos autos 262254 e 285779 uma vez que extintos 

devido a homologação de acordo.

3. Após conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 9804-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Franca Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Defiro pedido retro.

 2. DETERMINO o desentranhamento das fls. 34/45.

3. RENUMEREM-SE os autos a partir das fls 33.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192074 Nr: 11742-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Tendo em vista que o exequente pretende a localização de endereços 

do executado, PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e SIEL 

visando localizar os novos endereços da parte demandada.

2. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271359 Nr: 1862-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:MT 20.409

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BMAC 

S/A em face de DANIEL DE OLIVEIRA COSTA

2. À fl. 52, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 52, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

6. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que não foram 

colacionados documentos que comprovassem a hipossuficiência do 

executado.

7. CUSTAS pelo Executado. Ficam as partes responsáveis pelos 

honorários dos seus respectivos advogados.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229555 Nr: 8799-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 63, 

para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284619 Nr: 9853-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MORAES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 24).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167383 Nr: 10184-06.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Aparecida Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Bernardes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.152 e, por conseguinte, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art.921, III, do 

CPC.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada, determino que 

INTIME-SE o exequente para manifestar-se nos autos, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255640 Nr: 10002-44.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leci da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido feito pelo requerente à fl. 32.

2. DEVOLVA-SE à comarca de origem, conforme requerido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189945 Nr: 10254-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Moreno
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Defiro em parte o pedido de fls.113 e, por conseguinte, determino a 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO, POR MEIO DE CARTA DE 

INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP - para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de cominação de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, a 

qual será revertida em proveito econômico do exequente, consoante 

disposto no art.774, parágrafo único, do CPC/2015.

2. No que concerne ao pedido de inclusão dos dados telefônicos do 

exequente junto à carta de intimação para fins de uma possível 

negociação do crédito exequendo, entendo que se trata de ônus afeto à 

parte interessada, não incumbindo ao Poder Judiciário diligenciar nesse 

sentido.

3. Por fim, verificado o decurso do prazo assinalado no item 1, com ou 

sem manifestação do executado, INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 10 

(dez) dias, para que proceda com o regular processamento do feito, no 

que tange aos atos expropriatórios, sob pena de extinç

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237060 Nr: 14185-92.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fls.80, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial do requerido para que, no 

prazo legal, apresente defesa nos termos do artigo 72, inciso II e 

parágrafo único, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179376 Nr: 1380-78.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Gonçalves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ovidio Inácio Ferreira Filho - 

OAB:GO 12.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da peculiaridade dos direitos envolvidos e, no intuito de 

oportunizar à parte manifestar-se nos autos, INTIME-SE o patrono da 

Autora para que promova o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271169 Nr: 1719-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednilson de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, Filinto Corrêa da Costa 

Junior - OAB:MT/11.264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO 

- OAB:4611/B, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

57/59, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-s

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284683 Nr: 9891-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença c/c com indenização de 

danos materiais, morais e lucros cessantes. Antes da analise inicial, foi 

constatada a impossibilidade de prosseguimento de ambas as ações, uma 

vez que cumprimento de sentença e danos morais tem ritos diferentes, 

impossibilitando a utilização do art.327, III, CPC. Devendo ser propostas 

ações autônomas.

 2. Deste modo, RECEBO como AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

não obstante, poderá a parte requerente adentrar com ação de danos 

morais separadamente.

 3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4.INTIME-SE a exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo obedecer aos 

requisitos do art.524, CPC/2015.

5. INTIME-SE a parte requerente, para RETIFICAR o valor da causa, uma 

vez que fora recebida apenas a ação de cumprimento de sentença.

6. Apense-se aos autos com código: 262254.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21774 Nr: 1017-48.2001.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do 

valor correspondente a R$ 32,59 (trinta e dois reais e cinquenta e nove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85865 Nr: 9049-95.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Engele Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, Juliano Dias Correa - OAB:11583/MT, Marcos 

Gattass Pessoa Júnior - OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) PIZZATTO 
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MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,97 

(quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167874 Nr: 10759-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleição 2012 Ailton Alves Teixeira, Ailton Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do 

valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167372 Nr: 10164-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyson Costa Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ITAÚ SEGUROS S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 440,97 (quatrocentos e quarenta reais e 

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

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163348 Nr: 4827-45.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odeth Ferreira Torres

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,97 

(quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 3616-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shaddai Munoz Moya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Antes de deliberar sobre o pedido de fls. 62/65, CERTIFIQUE-SE 

Senhora Gestora se o autor vem cumprindo com a obrigação referente ao 

pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido às fls. 

31/32, item 14.

 2. Após, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281451 Nr: 8009-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Carrijo de Freitas Alberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça, uma vez 

que se trata de ação de busca e apreensão e necessário o pagamento de 

dois Oficiais de Justiça, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão/citação na cidade de Torixoréu/MT, no valor total de R$ 550,00, 

devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55325 Nr: 2675-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLG-M, JHLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada de informações realizadas 

via Sistemas Renajud e Infojud, conforme fls. 215/227 e, em cumprimento a 

decisão de fl. 214, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que entender 

cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156578 Nr: 8887-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Avelino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a consulta realizada via Sistema 

Infojud, conforme fl. 118 e, em cumprimento a decisão de fl. 117, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, manifeste pugnando o que entender de de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154153 Nr: 5702-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as consultas realizadas via Sistema 

Infojud e Renajud, conforme fls. 157/160 e, em cumprimento a decisão de 

fl. 156, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, para que 

se manifeste no prazo de 5 dias e requeira o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103113 Nr: 8117-39.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Antônio Bedin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realize Promotora de Créditos Assessória 

Cobrança Ltda - 09.345.023/0001-02, Massa Falida do Banco Cruzeiro do 

Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cálculo do contador judicial de fl. 

450 e, em cumprimento a decisão de fl. 447/448, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, se 

manifeste quanto à habilitação de seu crédito na massa falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S/A, requerendo as medidas cabíveis em atenção ao 

disciplinado pela Lei 11.101/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 1492-96.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CdCRdMAL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada da consulta realizada via 

Sistema Infojud, conforme fls. 203/205 e, em cumprimento a decisão de fl. 

202, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263516 Nr: 15175-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento, Pablo Carvalho de 

Freitas, Ary Panucci, Edio Schwantes, Imobiliária Serra Dourada, 

Construtora Panucci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cálculo realizado pelo contador 

judicial à fl. 311 e, em cumprimento a decisão de fls. 307/309, impulsiono 

os presentes autos para intimar o autor, para que no prazo de 30 dias, 

recolha a complementação das custas processuais, conforme cálculo de 

fl. 311, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3834 Nr: 1953-15.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladis Neda Milioni Mil-Homens Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Oléa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ARGILIO LORENCETTI 

- OAB:OAB/SP 107189

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 
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para que possamos encaminhar a carta precatória de fl. 366 para 

cumprimento na Comarca de Marília/SP, visando a averbação da penhora 

ou, caso queira compareça nesta Secretaria, no mesmo prazo, para retirar 

referida deprecata e providenciar, diretamente, sua distribuição naquele 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90940 Nr: 4785-98.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chubb do Brasil Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037, ILANA CRISTINA DA SILVA - OAB:16636, 

José Carlos Van Cleef de Almeida Santos - OAB:273843/SP, Renata 

Cristina Pasorino Guimarães Ribeiro - OAB:OAB/SP- 305.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, pague as custas da 

confecção da certidão para fins de protesto e, após, compareça em 

cartório para a retirada de referida certidão, já confeccionada, para as 

devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159602 Nr: 12632-83.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarismar Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina de Moraes Adriano - 

OAB:28349/GO, Maira Lice Sampaio Santana - OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

proposta por CLARISMAR ALVES DE ALMEIDA em face de BV 

FINANCEIRA S/A.

 2. A inicial foi recebida em 2012, todavia o réu não foi citado e o autor só 

veio a se manifestar novamente em 2018, como se vê na petição retro.

3. Por meio da petição de fl. 47, vem aos autos o requerente informar que 

transigiu com a ré e, neste momento, requereu a expedição de alvará para 

a liberação dos valores por ele depositados em juízo.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Acerca do pleito de levantamento de valores, compulsando os autos, 

não verifico a informação de nenhum depósito feito em juízo. Todavia, 

DEFIRO o pedido retro, para, caso exista algum valor vinculado a esta 

ação, que este seja liberado ao autor.

 6. Ademais, vejo a manifestação do autor como pedido de desistência, 

uma vez que este informa que transigiu com a empresa ré, razão pela qual 

HOMOLOGO a desistência do autor e, por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC/2015.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Sem custas.

 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212375 Nr: 10891-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Lima Crecêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança securitária DPVAT movida por Fernando 

Lima Crecênio em face de Seguradora Líder dos Consórcios.

2. O feito foi saneado às fls. 122/123.

3. Verifico que fora realizada avaliação médica às fls. 140 para fins de 

verificação do grau de invalidez da parte autora.

 4. Frente a isso, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o laudo 

acostado às fls. 140, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257055 Nr: 10893-65.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Rodrigues Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança securitária DPVAT movida por Jânio 

Rodrigues Cezar em face de Seguradora Líder dos Consórcios.

2. Verifico que fora realizada avaliação médica às fls. 112 para fins de 

verificação do grau de invalidez da parte autora.

 3. Frente a isso, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o laudo 

acostado às fls. 112, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para fins do art. 347, do CPC/2015.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162699 Nr: 3984-80.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Augusto Morbeck da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gomes Camargo, Priscila Simões de 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Tavares 

Júnior - OAB:GO 12.424-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a consulta realizada via Sistema 

Renajud, conforme fl. 251 e, em cumprimento a decisão de fl. 250, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, requeira o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Por fim, impulsiono também os presentes autos para intimar o exequente 

para que, no prazo de 5 dias, compareça em cartório para retirar a 

certidão de crédito judicial para protesto, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290315 Nr: 13212-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Pereira Cavalcanti de Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Thalley Coelho Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO: 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte autora instrua o feito com a 

cópia da declaração de imposto de renda para comprovação da 

necessidade do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de 
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indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015. 8. Ou, 

proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015. 9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183632 Nr: 5195-83.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda, 

Francisco Rodrigues de Freitas, Neiva Teresinha dos Reis, Terceiros 

Interessados, Daniel Ferreira dos Santos, terceiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 362, II, CPC/2015, DEFIRO o pedido de fl. 140, 

haja vista o motivo justificado da advogada da parte autora que não pode 

participar da solenidade designada à fl. 138.

 2. Assim, REDESIGNO a audiência de instrução para o DIA 13 DE 

DEZEMBRO, ÀS 16h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 3. CUMPRA-SE nos exatos termos da deliberação de fls. 125/126, 

observando atentamente o disposto no item 13.

4. ATENTEM-SE as partes quanto ao horário de verão.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167288 Nr: 10048-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Almeida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a petição do executado de fls. 272, 

com relação a constrição realizada e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, querendo, se manifeste acerca de referida petição e requeira o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177841 Nr: 12118-62.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Therezinha Lorini Fiorese, João Fiorese Neto, 

José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Alessandra Sbrissa Abud - OAB:8963, Caio 

Victor Carlini Fornari - OAB:294340, Pedro Cavalcanti Macedo 

Zambon - OAB:212180-E SP

 47.Diante do exposto e de tudo que dos autos consta:ØAFASTO a 

preliminar de prescrição arguida pela requerida Therezinha 

Lorini.ØREJEITO a alegação de incorreção do valor da causa.ØDECLARO 

tempestivas as contestações de fls. 1.043 e 1.061 e, por consequência, 

INDEFIRO o pedido de decretação da revelia dos requeridos João Fiorese 

e José Carlos Marques.ØNEGO CONHECIMENTO a preliminar de falta de 

interesse de agir.48.De outro norte, RECONHEÇO a desproporcionalidade 

das anotações de existência desta ação nos imóveis da parte requerida 

José Carlos Marques Nogueira, motivo pelo qual DETERMINO que seja 

oficiado o Cartório de Registro de Imóvel desta Comarca para proceder o 

cancelamento das averbações AV20-M- Protocolo nº 157.721 na matrícula 

do imóvel de nº 25.974 e AV14-M-Protocolo nº157.721 na matrícula do 

imóvel de nº 40.780.49.Não havendo vícios passíveis de macular a marcha 

processual, DOU O FEITO POR SANEADO.50.Por fim, ao considerar que 

as partes não deduziram as provas que entendem necessárias a 

comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (Dez) dias, a 

começar pela parte autora, sob pena de preclusão.51. Após, voltem-me 

conclusos para análise.52. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249133 Nr: 5625-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM 

LTDA - ME, Omar de Oliveira Junior, Cássia Santos Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Antes de analisar o pedido de fls. 77/78, INTIME-SE o exequente para 

aportar ao feito o cálculo atualizado da dívida. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias.

 2. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255496 Nr: 9901-07.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - 

ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte embargante para juntar o título que embasa a 

execução, já que ainda não se faz presente nestes autos e esta peça 

processual torna-se relevante para o deslinde da ação. FIXO prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Ademais, CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora o cumprimento da obrigação por 

parte do embargante no que refere ao parcelamento das custas 

processuais.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290312 Nr: 13210-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hinara Michele Claudino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanice Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por HINARA MICHELE CLAUDINO em face do JOANICE ALVES DOS 

SANTOS, todas qualificadas nos autos.

2. CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado à fl. 03, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, às 08h00m (HORARIO DE MATO 

GROSSO), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE a 

autora por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 47 de 839



advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11, CPC).

5. Não havendo composição, a partir da data da audiência terá início 

automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290436 Nr: 13284-56.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelinda Tamos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por FÁBIO FERREIRA DA SILVA em face do ZELINDA 

TAMOS SANCHES, todos qualificados nos autos.

2. CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado à fl. 03, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018, às 10h00m (HORARIO DE MATO 

GROSSO), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11, CPC).

5. Não havendo composição, a partir da data da audiência terá início 

automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222441 Nr: 4327-37.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rapido Transpaulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WINSTON SEBE - OAB:27510

 30.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por 

consequência, DECLARO a inexigibilidade do crédito representado pela 

Nota Fiscal/NF-e nº 000.000.002 – Série 000, de fl. 28, constante do 

protesto sob nº 167967, do livro 614, folha 171, datado de 24/03/2016, 

protocolo nº 396692, apresentado em 07/03/2016, referente ao título nº 

2562873061, no valor de R$ 1.106,46, fl. 17, entre a autora MINERADORA 

BALLA LTDA e o requerido RAPIDO TRANSPAULO LTDA. 31.CONDENO o 

requerido no pagamento de indenização por danos morais no montante de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso, 

24/03/2016, fl.17, e correção monetária a partir da publicação desta 

sentença. 32.CONFIRMO a antecipação dos efeitos da tutela concedida às 

fls. 62/64. 33.DETERMINO o levantamento da caução ofertada, à fl. 18, 

pela parte autora. 34.Em razão da sucumbência do demandado, 

CONDENO-O no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais ponderando a natureza da causa e o trabalho 

realizado pelo profissional, FIXO em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015.35.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. 36.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3405 Nr: 390-20.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

- OAB:OAB/MT 6.935-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 355 e, nos termosdo artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o exequente, para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244578 Nr: 2455-50.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a tempestividade dos presentes 

embargos, conforme certificado à fl. 116 e, em cumprimento a decisão de 

fl. 112, impulsiono os presentes autos para intimar o embargado, via DJE, 

para que, querendo, apresente impugnação no prazo de 15 dias, 

indicando provas que porventura deseja produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167231 Nr: 9979-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda, Túlio Mortoza Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio de Carvalho, Nalzira Barraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 223 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste nos 

autos e requeira o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170665 Nr: 3097-62.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio Marcos Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Morbeck da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 3097-62.2013.811.0004, Protocolo 

170665, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20130 Nr: 246-07.2000.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

MONÇÃO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 246-07.2000.811.0004, 

Protocolo 20130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255386 Nr: 9840-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Rico Filho, Cynthia Regina Donche-Gay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves 

de Santana, Alexandre Rico, Maina de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Adamczik - OAB:28721-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZIK - OAB:3391-A, FABIANO EMILIO BRAMBILA NERI - 

OAB:243903, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, Márcio 

Luiz Niero - OAB:PR 11.333, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 9840-49.2017.811.0004, Protocolo 

255386, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 13902-69.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arquimedes Felipe Lisboa Ribeiro, Aline 

Lisboa Anicezio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FREUDES DIAS 

CARNEIRO, para devolução dos autos nº 13902-69.2016.811.0004, 

Protocolo 236647, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50371 Nr: 1103-77.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE RESENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Inácio Morais - 

OAB:GO 26.951, ANA MARIA BORGES DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21782/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, Liandro 

dos Santos Tevares - OAB:22.011 GO, RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:254397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS PAES DOS 

SANTOS - OAB:422/TO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

1103-77.2005.811.0004, Protocolo 50371, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 2953-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 2953-54.2014.811.0004, 

Protocolo 181060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179828 Nr: 1797-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 1797-31.2014.811.0004, 

Protocolo 179828, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174756 Nr: 8257-68.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 8257-68.2013.811.0004, 

Protocolo 174756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289789 Nr: 12890-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Senna Pereira, Maria Aparecida dos Santos 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por Edmundo 

Senna Pereira em face de E. L. Esteves Imobiliária (e outros).

2. APENSEM-SE estes autos aos de cód. 11522-78.2013.811.0004 (Cód. 

177315).

3. Após, INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa de seus advogados 

naqueles autos constituídos, bem como a parte autora, para, querendo, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC/2015.

4. Às providências. Cumpra-se.
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3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77165 Nr: 718-27.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Godoy Gontijo 

- OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael Costa 

Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do 

valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177799 Nr: 12076-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRdS, Wisllan Bezerra Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdivino Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, pelas razões acima explanadas, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com amparo no artigo 485, 

IV e § 3º, do Código de Processo Civil.Ainda, comunique-se ao juízo no 

qual tramita o processo nº 799-29.2015.811.0004, de código nº 195459, 

cuja sentença homologatória se encontra às fls. 68, acerca da ausência 

de representação legal da menor Thassiany Rodrigues de Souza para 

postular em juízo naqueles autos.Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.Expeça-se 

o necessário.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 1 de outubro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178555 Nr: 507-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdivino Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isys Carvalho Alves - 

OAB:16661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 507-78.2014.811.0004 – Código 178555

Vistos.

De início, deixo de analisar a partilha amigável acostada às fls. 40, em 

razão da ausência de representação legal da menor à época.

Em análise dos autos, observa-se que até o momento a inventariante, Sra. 

Karla Rodrigues da Cruz, não prestou as primeiras declarações, embora 

determinado pelo juízo em virtude de sua imprescindibilidade para o 

deslinde do processo de inventário.

Portanto, para o regular processamento da ação, proceda-se a 

inventariante às primeiras declarações em 20 (vinte) dias, de modo que, 

somente após, serão intimados e ouvidos os herdeiros.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 1 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270622 Nr: 1418-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 59/71, prazo QUINZE dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92411 Nr: 6253-97.2009.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdir José Rossetto, Luiza 

Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Renan Nadaf Gusmao - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT, GERSON NAVA - OAB:3483, Ingrid 

Rodrigues de Menezes Dorner - OAB:1460

 Processo 6253-97.2009.811.0004 - Código 92411

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito de Banco de Lage Landen 

Brasil S/A promovido em face do espólio de Valdir José Rossetto, 

representado pela inventariante Luiza Rossetto.

Às fls. 135/137 juntou-se acordo celebrado entre as partes.

É o relatório do necessário.

 Dos autos verifica-se a existência de acordo celebrado entre a parte 

credora e o espólio de Valdir José Rossetto, representado pela 

inventariante Luiza Rossetto. Com isso, extrai-se o reconhecimento da 

dívida e a manifestação favorável ao pedido de habilitação do crédito ao 

inventário.

Dessa forma, tratando-se de título líquido, certo e exigível e concordantes 

as partes, nos termos do artigo 642, §2º, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido de habilitação e declaro habilitado o credor 

Banco de Lage Landen Brasil S/A.

Determino ao espólio de Valdir José Rossetto que se faça a separação de 

dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

Faça constar nos autos de inventário cópia desta sentença.

Custas e honorários advocatícios nos termos acordados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

 Registre-se.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227268 Nr: 7203-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCdSR, ASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 

19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 73/78, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221764 Nr: 3924-68.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdSR, CSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 43, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57947 Nr: 1495-80.2006.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Rossetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Rossetto, Espolio de Valdir José 

Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gerson nava - OAB:3483, Ingrid 

Rodrigues de Menezes Dorner - OAB:1460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Cunha - 

OAB:6775-A, GERSON NAVA - OAB:3483, Ingrid Rodrigues de 

Menezes Dorner - OAB:1460

 Processo 1495-80.2006.811.0004 - Código 57947

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 239. Suspenda-se pelo prazo requerido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181678 Nr: 3504-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHCC, SHCC, IdSO, LCF, MRCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 3504-34.2014 (181678)

Requerente: Ministério Público.

Requerido: G. H. C. C e outros.

Vistos.

Trata-se de medida protetiva de internação compulsória para submissão 

das crianças Samuel Henrique Correia Cardoso e Guilherme Henrique 

Correa Cardoso para tratamento psiquiátrico, proposto pelo Ministério 

Público do Estado.

Diante do quadro apresentado, os menores foram internados 

compulsoriamente para tratamento psiquiátrico na clínica de recuperação 

FIORI na cidade de Goiânia/GO.

A fls. 652 e equipe técnica do abrigo Crisálida, em petição subscrita pela 

assistente social e pela coordenadora do abrigo, pugnou por autorização 

para visitar os menores no estabelecimento hospitalar em que se 

encontram.

Ocorre que, não obstante as boas intenções em acompanhar in loco o 

tratamento das crianças, a visita, no momento, pode prejudicar a evolução 

do tratamento em andamento.

Ademais, é descabido aqui a interferência do judiciário na administração e 

no cotidiano da instituição médica, cabendo à direção do hospital fazer 

juízo de conveniência ou recomendação médica sobre a visita por 

qualquer pessoa.

Dessa forma, até novos pareceres médicos autorizando a visita, a equipe 

terá que acompanhar o tratamento dos infantes por meio dos relatórios 

que será enviado a este juízo pela equipe médica da respectiva clínica.

De ciência aos interessados.

Aguarde-se o tratamento médico.

Expeça-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 1272-35.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilde Gomes Ferreira, Jair Gonçalves 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Maciel Ferreira - 

OAB:36.189, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idelzia Souza de Almeida - 

OAB:9711/GO, Lucas Maciel Ferreira - OAB:36.189, WEINER LOPES 

FRANCO - OAB:28958/GO

 . Com estas considerações, acolho os embargos de declaração e 

condeno, a requerimento, os embargados a pagarem multa, solidariamente, 

por litigância de má-fé no percentual de 3% do valor atualizado da 

causa.Quanto ao pedido de concessão de tutela de evidência, de fls. 289, 

não cabe no procedimento de inventário. Isso porque o pedido de tutela 

provisória possui natureza contenciosa, necessitando-se, neste caso, de 

polo ativo e passivo na demanda, o que se torna inadequado ao 

procedimento de jurisdição voluntária que é o inventário, em que se tem 

apenas polo ativo.Ademais, por ser o inventário rito especial, deve se 

seguir o procedimento estabelecido nos seus respectivos artigos, não 

estando prevista a tutela de evidência para o caso.Portanto, por ausência 

de previsão, assim como inadequação do pedido ao processo de 

inventário, devem os requerentes de fls. 289/ss busca-lo em vias 

ordinárias.Publ ique-se.Registre-se.Int ime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 28 de setembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163570 Nr: 5165-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 
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OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Por conseguinte, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 05 de outubro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167972 Nr: 10915-02.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMTdO, TTdO, Celma Teodora do Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ferraz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT, Zenilda Teodora de Lima Silva - OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 134/141, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278357 Nr: 6262-44.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira e Transportadora Gazziero Ltda, 

Thiago Monteiro de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - OAB:MT 

11.470

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35307 Nr: 547-46.2003.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alaor Sampaio dos Santos, Maria Conceição Braga dos 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO INSS - 

OAB:

 AUTOS Nº 547-46.2003.811.0004 (CÓDIGO: 35307)

Vistos.

Ciente da manifestação retro.

Entretanto, intime-se o autor para se manifestar nos autos no intuito de 

comprovar o recebimento do montante descrito, possibilitando o 

deferimento do pedido de atualização e expedição de RPV.

Ainda, deverá o autor se manifestar acerca do recebimento do valor 

correspondente à condenação principal, conforme requisição de 

pagamento de fls.354.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264966 Nr: 16151-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Araújo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

provisoriamente.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200454 Nr: 4048-85.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Galvão Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o aditamento realizado as fls. 101/203.

Abra vista ao requerido para que se manifeste sobre a petição de 

aditamento, em 15 (quinze) dias.

Ante ao transcurso de prazo do agravo de instrumento interposto as fls. 

79/96, diligencie-se acerca de eventual decisão encaminhada pelo TJMT.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261878 Nr: 14175-14.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cornelio Modesto de Carvalho, Denise de Carvalho 

Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaques Barbosa S. Júnior - 

OAB:OAB/GO16794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267533 Nr: 17699-19.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com base no art. 464 e seguintes do CPC, nomeio o ilustre médico, Dr. 

JOSE MARIA ALVES VILAR, (Rua Pires de Campos, 422, Centro - Barra do 

Garças) para proceder a perícia médica em relação ao autor, 

respondendo todos os quesitos elaborados pelas partes, cabendo a 

escrivania encaminhá-los. Ressalto que o perito deverá responder os 

quesitos de forma individualizada e de maneira didática para facilitar a 
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compreensão das partes.

O perito terá o prazo de 30 dias para tanto a partir de sua intimação, 

devendo no prazo de antecedência de 20 dias acerca do exame, 

comunicar esse juízo a data e horário às partes, a fim de que seja possível 

o acompanhamento e comparecimento ao local.

Faculto às partes a nomeação de assistentes técnicos nos termos da lei 

processual.

Juntado os laudos ao feito, ouçam-se as partes.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99756 Nr: 4759-66.2010.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

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

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, homologo o cálculo atualizado no importe de R$53.954,05 

(cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinco 

centavos). Expeça-se o competente precatório. Aguardando em arquivo 

provisório até quitação da obrigação.Após, arquivem-se estes autos com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se. Barra do Garças, 11 de outubro de 

2018. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202555 Nr: 5250-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis dos Santos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com base no art. 464 e seguintes do CPC, nomeio o ilustre médico, Dr. 

JOSE MARIA ALVES VILAR, (Rua Pires de Campos, 422, Centro - Barra do 

Garças) para proceder a perícia médica em relação ao autor, 

respondendo todos os quesitos elaborados pelas partes, cabendo a 

escrivania encaminhá-los. Ressalto que o perito deverá responder os 

quesitos de forma individualizada e de maneira didática para facilitar a 

compreensão das partes.

O perito terá o prazo de 30 dias para tanto a partir de sua intimação, 

devendo no prazo de antecedência de 20 dias acerca do exame, 

comunicar esse juízo a data e horário às partes, a fim de que seja possível 

o acompanhamento e comparecimento ao local.

Faculto às partes a nomeação de assistentes técnicos nos termos da lei 

processual.

Juntado os laudos ao feito, ouçam-se as partes.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192524 Nr: 12041-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos 

alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca 

do laudo pericial acostado as fls. 123/140.

Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218132 Nr: 1718-81.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Lima Medrado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a manifestação retro, intime-se o perito nomeado anteriormente para 

agendar novamente data e hora, não podendo ultrapassar o período de 06 

(seis) meses da ciência da nomeação para a realização da perícia, 

devendo informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151329 Nr: 1392-97.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Rodrigues Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada pela requerida. 

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, para a apresentação 

do laudo pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia 

nos autos abra vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 

(dez). Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246085 Nr: 3605-66.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferraz Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial e 

consequentemente:CONDENO o requerido MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS à reparação pelos danos materiais sofridos pela autora no 
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importe de R$3430,82 (três mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois 

centavos) devendo incidir atualização monetária pelo IPCA e juros de mora 

na forma do art.1-F, Lei 9.494, desde o evento danoso. Condeno o 

requerido o pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor da condenação. ISENTO a parte ré do pagamento das 

custas processuais, na forma do art.3º, Lei estadual 7.603/01. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Transitando em julgado e 

nada requerido no prazo de 15 dias, com baixas e anotações de estilo, ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 15 de outubro de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 1558-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Chiavagatti Francisquelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Marcelo Chiavagatti 

Francisquelli, em face do Município de Barra do Garças – MT, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O exequente requer o cumprimento de sentença no importe de R$ 

85.020,40 (oitenta e cinco mil vinte reais e quarenta centavos) referente 

às condenações do pagamento de verba salarial, conforme sentença 

proferida as fls. 193/194, ratificada pelo e. TJMT as fls. 207/209.

Devidamente intimado, o executado impugnou a execução (fls. 262/284), 

alegando excesso na execução, juntando aos autos planilha de cálculo, 

no valor de R$ 57.398,57 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e sete centavos).

 Vieram-me conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que os índices estabelecidos para atualização monetária e 

compensação da mora (juros de mora), em condenações imposta à 

Fazenda Pública, eventual coisa julgada que tenha determinado a 

aplicação de índices diversos da Lei n° 11.960/2009, que alterou o artigo 

1º-F da lei n° 9.494/1997, deverá ser aferida no caso concreto.

Deverão os autos ser remetidos ao contador judicial para a apuração do 

valor devido, utilizando como correção monetária e juros de mora os 

valores fixados observando o período posterior à vigência da Lei 

11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial.

Apresentado os cálculos, digam as partes em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99970 Nr: 4973-57.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Ferreira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Elizabete Fátima Flores - OAB:MT 9.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Judith Ferreira Martins, 

em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 As fls. 161/163 o requerido apresentou cálculo para o cumprimento de 

sentença, sendo R$ 59.878,76 (cinquenta e nove mil oitocentos e setenta 

e oito reais e setenta e seis centavos) o valor devido à exequente e R$ 

4.138,27 (quatro mil cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) à 

titulo de honorários advocatícios.

 As fls. 167, a requerente manifestou concordância com os cálculos 

apresentados, requerendo as expedições devidas para o pagamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em visa que a parte requerida apresentou o cálculo, e que a autora 

manifestou concordância com os valores apresentados, hei por bem 

HOMOLOGAR o cálculo apresentado pelo requerido, fixando o crédito em 

R$ 59.878,76 (cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e 

setenta e seis centavos) o valor devido à exequente e R$ 4.138,27 

(quatro mil cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) à titulo de 

honorários advocatícios.

Expeça-se PRECATÓRIO REQUISITÓRIO do valor de R$ 59.878,76 

(cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis 

centavos) em favor da autora via sistema SGP.

Expeçam-se as requisições de pequeno valor de R$ 4.138,27 (quatro mil 

cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) à titulo de honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 535, §3°, II do CPC.

Deverão ainda ser observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.

Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação de 

quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182344 Nr: 4100-18.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacy Ribas Paiva, João Alves Feitosa, José Antonio da 

Silva, João Macena de Oliveira, José Maria Braga, José Morais da Silva, 

Lourdes Rezende de Souza, Luismar Narciso Pereira, Luiz Dourado da 

Silva, Joyce Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189516 Nr: 9909-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Elmo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.
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 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171989 Nr: 4810-72.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irismar Cordeiro da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

 Considerando que o valor dos honorários periciais não se mostra 

razoável, nomeio o perito judicial Dayrone Pimentel Soares (66) 

996682828, a qual prestará seus serviços independente de compromisso.

 Cumpra-se nos exatos termos do despacho de fls. 150.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83099 Nr: 6362-48.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mery Salome Tejada Valencia, John Michael 

Souza Tejada, SOUZA TEJADA & TEJADA VALENCIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:02, Wylerson Verano de Aquino Sousa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Wilsamara 

Oliveira da Silva - OAB:20.060

 Vistos.

Indefiro o pedido de Infojud para a obtenção das declarações de imposto 

de renda dos executados, uma vez que a quebra de sigilo se trará de 

medida desproporcional quando sopesada ao direito de que trata a ação.

Postergo a analise do pedido de alvará do valor bloqueado em conta da 

executada Mery Salome Tejada Valencia, ante a informação fornecida as 

fls. 119.

Intime-se a advogada constituída as fls. 119, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove aos autos o óbito da executada, fornecendo as 

informações necessárias que obtiver.

 Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177186 Nr: 11367-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184362 Nr: 5770-91.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ossucci Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 5511-09.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidercino Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acerca do laudo pericial, digam as partes.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197241 Nr: 2022-17.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Formoso Comércio de Alimentos Ltda, 

Rogério Mendonça França, Luciana Mendonça de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Thiago de Abreu 

Balata - OAB:15.353/MT, Edinaldo Socorro da Silva - OAB:8186-B, 

JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - OAB:10455, João Gabriel 

Silva Tirapelle - OAB:10.455/MT

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 224/227, diga o executado em 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, 

acostar a matrícula atualizada do bem imóvel indicado as fls. 204, bem 

como, atualizar o débito.

Com as manifestações, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160451 Nr: 1060-96.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvani Nascimento de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Carlos Eduardo Oliveira de Paula - OAB:13.183/MT, 

Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devolva-se os autos à superior instância, a fim de que seja analisado os 

embargos de declaração juntado às fls. 284/291.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184361 Nr: 5769-09.2014.811.0004

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 55 de 839



 PARTE AUTORA: Luana Geisa da Silva Rodrigues Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166934 Nr: 9546-70.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAL, JFG, HdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 9.641-B

 PROCESSO CÓD. 166934

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Auto Peças Araguaia Ltda e outros.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca da penhora, digam as partes no prazo de 10 (dez) 

dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177177 Nr: 11358-16.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gaspar Alves Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82245 Nr: 5512-91.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Vistos.

 Acerca da prova pericial emprestada nos autos apenso, digam as partes.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214143 Nr: 11940-45.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:SP 217.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito, na 

forma do art.487, I, CPC/20105, e por consequência: 8.Condeno o 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor da execução. 9.Custas pelo embargante. 10.Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 18 de outubro de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176418 Nr: 10396-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonicio Pinto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262328 Nr: 14447-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ausência da anotação provisória do veículo informado, fls. 

100/102, promovo a devida anotação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193950 Nr: 13046-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.
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Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado no 

decisum de fls. 43/49 e 62/68, observando-se os aumentos oriundos da 

aludida progressão, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá 

recair na pessoa do alcaide municipal.

Sem prejuízo, intime-se a executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182345 Nr: 4101-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Rodrigues de Souza, Adeltino Candido da Silva, 

Antenor da Silva Santos, Alba Márcia Ferreira Leal, Adevaldo Rodrigues 

de Oliveira, Antonio de Sousa Santos, Alcebíades Lucindo Leal, Ana 

Ricardina Barbosa, Analia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290391 Nr: 13260-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, Eilon Silva 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Joaquim Neto Borges de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar formulado na petição inicial.15.NOTIFIQUE-SE a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). 16.Após esse 

prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 17.Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 262323 Nr: 14442-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Matos da Luz Mariano, Marcos 

Vinicius de Souza, Elissandrio de Paula e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 14442-83.2017.811.0004 (262323) 3. Dispositivo a. Nos 

termos do art.413, CPP, pronuncio os denunciados Jonathan Matos da Luz 

Mariano, Marcos Vinicius de Souza e Elissandro de Paula e Silva, como 

incursos na imputação do art. 121, §2º, inciso II, III e IV, do Código Penal; b. 

Intimem-se; c. Operada a preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, 

CPP; d. Proceda ao desapensamento do inquérito de cód.54472, 

remetendo-se para 2ª vara criminal, uma vez que não possui qualquer 

conexão com a respectiva ação penal; e. Cumpra-se. Barra do 

Garças/MT, 23.10.2018 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164419 Nr: 6176-83.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribamar Júnio Alexandrina Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218174 Nr: 1741-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wkaristton Barbosa Laureano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 238991 Nr: 15467-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 238991

Considerando que o acusado encontra-se atualmente recolhido na cadeia 

pública municipal, expeça-se incontinenti mandado de intimação pessoal 

da sentença, nos termos do art. 392, inciso I, do CPP.

Barra do Garças, 24.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265360 Nr: 16395-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cinthia Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 265360 Ante o exposto: a) Autorizo a reeducanda 

Cinthia Rosa de Oliveira, a se deslocar até as cidades de Anápolis-GO e 

Aparecida de Goiânia-GO, sendo que no dia 25.10.2018 e 28.10.2018 

estará em Aparecida de Goiânia-GO, e no dia 26.10.2018 estará em 

Anápolis-GO , com direito a renovação neste ano, com intervalo de 45 

(quarenta e cinco) dias, nos termos do art.124, caput, da Lei nº 7.210/84; 

b) Cientifique-se a reeducanda Cinthia Rosa de Oliveira que deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 57 de 839



cumprir as condições estabelecidas por este juízo no período que estiver 

na cidade de Anápolis-GO e Aparecida de Goiânia-GO, sob pena de 

regressão ao regime fechado, bem como deverá comparecer na 

secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca no dia 29.10.2018 para 

comunicar seu retorno; c) Oficie-se a central de monitoramento 

informando acerca da autorização; d) Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 22.10.2018 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 286911 Nr: 11176-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número do Processo: 11176-54/2018.811.0004 - Código: 286911

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Réu: Dionathan dos Santos Ferreira

Data e horário: quarta-feira, 24 de outubro de 2018, 12:30 horas.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dr.ª Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

Nogueira

 Promotor de Justiça: Dr. Wdison Luiz Franco Mendes

 Réu: Dionathan dos Santos Ferreira

 Advogada: Dr.ª Silvana Paula Gomes – OAB/GO:37682

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas supra.

As partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do registro 

audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de divulgação não 

autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, 

em conformidade como item 2.20.2, VI da CNGC.

As testemunhas e o denunciado foram ouvidos através do sistema de 

gravação digital conforme termo de comparecimento em apartado.

A defesa realizou requerimento em áudio, bem como, a manifestação do 

Ministério Público e decisão da Magistrada, indeferindo o pedido de 

revogação da prisão preventiva.

 DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Oficie-se a POLITEC e a Delegacia de Policia Civil para que junte o laudo 

definitivo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intimem-se as partes para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal.

Em seguida, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo de réu preso.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lizandra Lima, estagiária de 

direito, nomeada ad hoc, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Promotor de Justiça: Advogada:

 Denunciado:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283348 Nr: 9111-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Almeida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 283348

1. Relatório da execução

Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor de Adalberto 

Almeida de Souza, nascido em 06.04.1985, filho de Dalmir Anrão de Souza 

e Irani Almeida de Souza, ostentando as seguintes guias de execuções 

penais:

a) Guia de fls. 02/03: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa; Regime: semiaberto; Crime: art. 157, §2°, 

inciso II, do Código Penal; Prisão em: 07.07.2005; Relaxamento em: 

prejudicado; Data do fato: 24.05.2005; Suspensão pelo art. 366, CPP: não 

houve; Recebimento da denúncia: 21.07.2005; Sentença: 25.09.2005; 

publicação da sentença: prejudicado; Substituição: não; Intimação pessoal 

da sentença: prejudicado; Data de julgamento de recurso de apelação: não 

houve; Trânsito em julgado para o Ministério Público: 25.11.2005; Trânsito 

em julgado para defesa: 11.11.2005; Trânsito em julgado para o réu: 

25.10.2005.

 b) Guia de fls. 156/157: Pena: 03 (três) meses de detenção; Regime: 

aberto; Crime: art. 155, §2°, c/c art. 14 e art. 65, inciso I, todos do Código 

Penal; Prisão em: 11.02.2006; Relaxamento em: prejudicado; Data do fato: 

10.02.2006; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Recebimento da 

denúncia: 03.03.2006; Sentença: 27.10.2006; publicação da sentença: 

prejudicado; Substituição: sim (prestação de serviços comunitários); 

Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data de julgamento de 

recurso de apelação: não houve; Trânsito em julgado para o Ministério 

Público: 24.11.2006; Trânsito em julgado para defesa: 24.01.2007; Trânsito 

em julgado para o réu: 12.03.2007.

 c) Guia de fls. 214/214-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa; Regime: semiaberto; Crime: art. 157, §2°, 

inciso II, c/c art. 69, ambos do Código Penal; Prisão em: 06.03.2004; 

Relaxamento em: 21.07.2004; Data do fato: 06.03.2004; Suspensão pelo 

art. 366, CPP: não houve; Recebimento da denúncia: 30.03.2004; 

Sentença: 21.02.2006; publicação da sentença: prejudicado; Substituição: 

não; Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data de julgamento de 

recurso de apelação: 13.08.2007; Trânsito em julgado para o Ministério 

Público: 12.05.2006; Trânsito em julgado para defesa: 26.09.2007; Trânsito 

em julgado para o réu: 26.09.2007.

 d) Guia de fls. 414/415: Pena: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa; Regime: semiaberto; Crime: art. 157, §1°, 

do Código Penal; Prisão em: 19.03.2013; Relaxamento em: prejudicado; 

Data do fato: 18.02.2013; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; 

Recebimento da denúncia: 02.04.2013; Sentença: 07.11.2013; publicação 

da sentença: prejudicado; Substituição: não; Intimação pessoal da 

sentença: prejudicado; Data de julgamento de recurso de apelação: 

28.10.2014; Trânsito em julgado para o Ministério Público: 10.12.2014; 

Trânsito em julgado para defesa: 10.12.2014; Trânsito em julgado para o 

réu: 10.12.2014.

 e) Guia de fls. 506/506-v: Pena: 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa; 

Regime: fechado; Crime: art. 157, §3°, c/c art. 61, inciso I, alínea ‘h’, ambos 

do Código Penal; Prisão em: 16.06.2015; Relaxamento em: prejudicado; 

Data do fato: 15.06.2015; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; 

Recebimento da denúncia: 02.07.2015; Sentença: 23.02.2016; publicação 

da sentença: 23.02.2016; Substituição: não; Intimação pessoal da 

sentença: prejudicado; Data de julgamento de recurso de apelação: 

18.10.2016; Trânsito em julgado para as partes: 18.10.2016.

 Recambiado para a Cadeia Pública de Barra do Garças – MT, vieram-me 

os autos para fiscalização do cumprimento da pena do reeducando, nos 

termos do art. 7° da Resolução 113 do CNJ.

Durante a realização de inspeção mensal da Cadeia Pública, o reeducando 

relatou ser portador de hérnia, patologia esta que carecia de cuidados 

especiais, tendo o reeducando solicitado à concessão de prisão domiciliar 

para tratamento de sua doença.

Formulado quesitos em decisão de fl. 640, o reeducando foi encaminhado 

para avaliação profissional de médico, para fins de analise quanto à 

concessão do benefício.

Presente laudo médico encartado em fl. 643-v.

O Ministério Público manifesta pelo indeferimento da concessão de prisão 

domiciliar em favor do reeducando.

2. Fundamentação

As situações que autorizam a concessão de prisão domiciliar estão 

previstas no texto do art. 117, da Lei de Execuções Penais (para 

condenados), e no art. 318, do CPP (para presos provisórios).

 Tais situações reclamam circunstâncias excepcionalíssimas, as quais 

devem restar efetivamente comprovadas para fins de deferimento.

Conforme atesta o laudo médico aportado à fl. 643-v, embora o 

reeducando apresente quadro de hérnia, tal enfermidade não o impede de 
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cumprir regularmente sua pena recluso com a utilização regular de 

medicação. Registrada ainda o encaminhamento do reeducando para a 

realização de cirurgia, aguardando apenas a realização de exames 

laboratoriais.

Assim, sendo possível o reeducando receber o tratamento de saúde 

recluso, afasto a pretensão de prisão domiciliar com fundamento de ser o 

reeducando portador de doença grave.

Nesse sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do HC n. 228.408/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, 

julgamento em: 26.06.2012, DJe: 01.08.2012:

 “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO 

DOMICILIAR. DOENÇAS GRAVES E IDADE AVANÇADA. 

INCOMPATIBILIDADE DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE 

(CADEIA PÚBLICA) COM SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido a 

concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em 

regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no 

caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a 

impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que 

cumprem sua pena. In casu, não se demonstrou a incompatibilidade da 

continuidade do tratamento na Cadeia Pública local. 2. Ordem denegada.”

Aguarde-se o regular cumprimento de pena do reeducando.

Em tempo, incabível a aplicação de indulto ou comutação pelo quantitativo 

das penas unificadas, nos termos da ADI 5.874/STF.

3. Dispositivo

a) Indefiro o pleito do reeducando quanto à prisão domiciliar;

b) Oficie-se à Direção da Cadeia Pública para que sejam tomadas 

providências necessárias a fim de assegurar a realização do tratamento 

médico do reeducando;

c) Incabível a aplicação de indulto ou comutação, nos termos da ADI 

5.874/STF;

d) Expeça-se novo cálculo de pena;

e) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 24.10.2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241221 Nr: 114-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Lopes Duarte, Thatilla Duarte Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual, em 

desfavor das acusadas Thalita Duarte Borges, nascida em 30.11.1995, 

filha de Lurdes Lopes Duarte e Roberto Carlos Pereira Borges, e Lurdes 

Lopes Duarte, nascida em 12.07.1969, filha de Francisca Lopes Duarte e 

Manoel Santos Duarte, com incurso na figura típica capitulada no art. 33, 

caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo os fatos sido 

praticados em 21.11.2016.

As acusadas foram presas no dia 23.11.2016, conforme auto de prisão 

em flagrante (fl. 40).

 Em fl. 75, a defesa das acusadas apresentou atualização de endereço e 

solicitou providências para que sejam colocadas em liberdade.

Em decisão de fls. 77/78, no dia 05.12.2016, determinou-se a liberdade 

provisória das acusadas Thalita Duarte Borges e Lurdes Lopes Duarte, 

com expedição do alvará de soltura, que resultou em diligência positiva 

pelo oficial de justiça no dia 07.12.2016, conforme certidão (fl. 85).

 Do exposto:

a) Notifiquem-se as acusadas Thalita Duarte Borges e Lurdes Lopes 

Duarte, para apresentarem defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, no 

endereço de fl. 76, informando que, se não o fizerem, será nomeada a 

Defensoria Pública;

b) Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276451 Nr: 5040-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 Vistos em correição.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

Uma vez que não apresentada preliminares, designo o dia 28/02/2019, às 

15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, no valor de 1 

(um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas da 

diligência (CPP, art. 219).

Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, depreque-se sua 

oitiva.

Intime-se e se cumpra.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUDO ARAUJO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 03/12/2018 Hora: 17:00 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUDO ARAUJO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 04/12/2018 Hora: 12:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOIANNY PEREIRA NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 12:00 , (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERG LUIZ ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

HYGGOR VIRGILIO COSTA OAB - MT16673/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 04/12/2018 Hora: 13:20, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001858-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 12:20, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL ENCADERNADORA EIRELI - CNPJ 30.450.898/0001-60 (ERRO AO 

CONSULTAR) (REQUERIDO)

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 13:40 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINIRA DE FREITAS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 12:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LENUZIA BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

SONIA BARBOSA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 04/12/2018 Hora: 13:40 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011037-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 8.180,57, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOSEANE MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar acerca do depósito efetuado 

nos autos, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 280790 Nr: 7643-87.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Terezinha Araújo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo M. De Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Código: 280790

 Vistos.

1. DESIGNO audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 27 de 

novembro de 2018, a ser realizada às 13h45min/MT.

2. Intime-se o querelado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Por outro lado, no que concerne o delito de ameaça, ACOLHO a 

manifestação do órgão ministerial constante em fl. 19, nestas razões 

DETERMINO que a secretaria proceda com a extração de cópia 

reprográfica integral dos autos e, posteriormente remeta o feito à 

Delegacia de Polícia, devendo esta concluir as investigações no prazo de 

30 (trinta) dias.

4. Intime-se a querelante.

5. Dê-se ciência ao Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário.

 7. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 11 de setembro de 2018.
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Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265213 Nr: 16313-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Ramalho de Souza, Herik Ramalho de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 DECISÃOCódigo: 265213Vistos.1.Cuida-se de Auto de Prisão em 

Flagrante Delito instaurado em desfavor de Higor Ramalho de Souza e 

Herik Ramalho de Souza em virtude da prática dos crime de resistência 

(art. 329, do CP), desacato (art. 331, do CP), lesão corporal (art. 129, do 

CP), ameaça (art. 147, do CP) e por dano (art. 163, do CP).2.O Parquet 

manifestou pelo arquivamento dos autos em testilha em virtude da 

Litispendência.É o relato essencial. Fundamento e Decido. 3.A priori, urge 

trazer à baila que a Litispendência configura em um óbice para a 

persecução penal, haja vista que a pendência de duas acusações em 

relação ao mesmo fato natural – ainda que recebam subsunções a tipos 

penais incriminadores diferentes - e em relação ao mesmo imputado 

evidencia manifesta admissão do bis in idem, situação rechaçada no 

processualística penal. 5.Desse modo, após análise dos autos n.º 

1607-29.2018.811.0004 – Código Apolo 270926, evidenciou-se a 

coincidência das partes e dos fatos narrados, o que de fato configura a 

Litispendência penal no caso em tela. 6.Portanto, neste caso, 

compulsando o feito em voga, não há se falar no reconhecimento da 

extinção da punibilidade, mesmo porque, impossível seria a composição de 

uma lide penal com a notável presença do pressuposto processual 

negativo da Litispendência. 7.Isto posto, por evidente semelhança dos 

elemento da ação do caso em tela, pela primazia do non bis in idem e da 

exegese do art. 395, inciso II, do Diploma Processual Penal jungido do art. 

92, da Lei 9.099/1995, DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, 

DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos autos em tela, devendo 

a Secretaria do Juizado proceder às baixas e anotações necessárias, o 

que somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta 

decisão.8.Ciência ao Ministério Público. 9.Sem custas, consoante dicção 

dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.10.Expeça-se o 

necessário.11.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 13 de setembro de 

2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278357 Nr: 6262-44.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira e Transportadora Gazziero Ltda, 

Thiago Monteiro de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - OAB:MT 

11.470

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato MADEIREIRA E 

TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA, tendo como sócio-administrador o 

Sr Valdecir Gazziero, na pessoa de seu advogado Dr DANIEL WINTER 

para comparecer a audiência preliminar designada para o dia 06 de 

dezembro de 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá-MT). Eu, ______ 

Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 79/2018-DF

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER ao Servidor EUDES PEREIRA LEITE, matrícula 3300 , Técnico 

Judiciário lotado na Comarca de Cáceres-MT, 03 (três) meses de Licença 

Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 2013 a 2018.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 24 de outubro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 78/2018-DF

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER a Servidor a GISLENE GOMES FERNANDES, matrícula 3274 , 

Analista Judiciária lotada na Comarca de Cáceres-MT, 03 (três) meses de 

Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 2013 a 

2018.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 24 de outubro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001693-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001693-74.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: JANAINA FERREIRA RAMOS DE 

SOUZA EXECUTADO: ANDERSON DA SILVA FARIAS Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Alimentos proposta por A. G. S. F., representado 

por sua genitora Janaina Ferreira Ramos de Souza em desfavor de 

Anderson da Silva Farias, todos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme se depreende dos autos (ID 14688298), a parte autora informa 

que o Executado realizou o adimplemento do débito alimentar. Deste modo 

a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação alimentar é 

medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Intime-se. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Cáceres, 13 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001695-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001695-44.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: JANAINA FERREIRA RAMOS DE 

SOUZA EXECUTADO: ANDERSON DA SILVA FARIAS Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Alimentos proposta por A. G. S. F., representado 

por sua genitora Janaina Ferreira Ramos de Souza em desfavor de 

Anderson da Silva Farias, todos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme se depreende dos autos (ID 14688294), a parte autora informa 

que o Executado realizou o adimplemento do débito alimentar. Deste modo 

a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação alimentar é 
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medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Intime-se. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Cáceres, 13 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003614-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003614-68.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: DRIANY SOARES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: NATALINO JUSTINIANO DE ARRUDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos proposta por A. J. S. A., representado 

por sua genitora Driany Soares de Oliveira em desfavor de Natalino 

Justiniano de Arruda, todos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme se depreende dos autos (ID 15131014), a parte autora informa 

que o Executado realizou o adimplemento do débito alimentar. Deste modo 

a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação alimentar é 

medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Intime-se. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Cáceres, 13 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001378-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. D. E. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001378-46.2018.8.11.0006 AUTOR(A): GESSICA DUARTE DA SILVA 

RÉU: ADEMIR DE PAULA DO ESPIRITO SANTO Vistos etc. Considerando 

que as partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007471-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. C. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007471-59.2017.8.11.0006 AUTOR(A): JESSICA ANTONIETA DE 

OLIVEIRA RÉU: LUIZ FERNANDO CAMPOS RIBEIRO Vistos etc. 

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o 

parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes, bem como a desistência do 

prazo recursal. Por consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Cáceres, 27 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007469-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. T. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007469-89.2017.8.11.0006 AUTOR(A): BRUNA MAYARA TORRES 

SOARES RÉU: JONATHAN OLIVEIRA BRAGA Vistos etc. Considerando 

que as partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002386-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. M. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002386-58.2018.8.11.0006 AUTOR(A): EMILY SOPHIA RIBEIRO DE 

ALMEIDA, SILVIA DA SILVA RIBEIRO RÉU: MARCELO DA COSTA 

MARQUES DE ALMEIDA Vistos etc. Considerando que as partes 

compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as 

partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 28 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006507-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. O. (REQUERENTE)

M. D. S. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006507-66.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIZETE FERREIRA AGUES 

OLIVEIRA, MARCELO DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

divórcio consensual proposta por Marizete Ferreira Agues Oliveira e 
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Marcelo da Silva Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narram os requerentes, em síntese, que contraíram o matrimônio no dia 

28/11/2003 no regime de comunhão parcial de bens, sendo que estão 

separados de fato há quase 01 (um) ano à época da distribuição dos 

autos. Acrescenta que desta união adviera 01 (um) filho menor e que há 

bens a serem partilhados. As partes consignam que a guarda de Luiz 

Phelipe Agues Oliveira será exercida pela Requerente Marizete Ferreira 

Agues Oliveira, podendo o genitor exercer o seu direito de visitas de 

forma livre. No que tange a pensão alimentícia, consignam que o genitor 

pagará a título de alimentos ao filho a importância de 32,1% do salário 

mínimo vigente, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos, 

até o dia 10 de cada mês, além de 50% de eventuais despesas 

extraordinárias. Em relação aos bens a serem partilhados, restou 

acordado que a motocicleta Honda CG 125 FAN ES, cor preta, ano 2009, 

placa NPG6638, pertencerá ao requerente Marcelo da Silva Oliveira e o 

automóvel GM Celta, cor prata, ano 2007, placa KAR6135, ficará com a 

requerente Marizete Ferreira Agues Oliveira. Assim, ante a impossibilidade 

de reconciliação, requerem seja declarado o divórcio e homologado o 

acordo entabulado acerca da guarda e alimentos. Com a inicial, vieram os 

documentos pertinentes. O Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo (ID 10959477). É o relatório. Decido. Tendo em vista que as partes 

são maiores e capazes, não havendo nenhuma irregularidade ou vício 

processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de 

imediato, a decidir sobre o mérito. O pedido tem seu fundamento jurídico 

previsto no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim 

dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. Outrossim, com o advento da emenda constitucional de n.º 

66/2010, não é mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois 

anos de separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo 

divórcio. Por tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais 

dos autos consta, HOMOLOGO o divórcio consensual requerido por 

Marizete Ferreira Agues Oliveira e Marcelo da Silva Oliveira e declaro 

cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve, bem como a transação realizada nos autos. Diante do exposto, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do CPC. A requerente voltará a utilizar o nome de 

solteira, qual seja Marizete Ferreira Agues. Oficie-se o Cartório do Serviço 

Notarial e Registral desta Comarca para as averbações necessárias. Sem 

custas e honorários, ante a concessão de Justiça Gratuita. Ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002755-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DA COSTA E FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME DA COSTA E FARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1002755-52.2018.8.11.0006 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARTHA DA 

COSTA E FARIA Endereço: Rua Sabino Vieira, 700, Centro, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JAYME DA COSTA E FARIA 

Endereço: Rua Tiradentes, 6161, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do 

inteiro teor da Sentença, proferida nos autos supra identificado, que 

segue abaixo resumida transcrita, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento.. SENTENÇA:[...] É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portadora da doença de CID F.00.1, o que lhe dificulta a 

locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Jayme da Costa e 

Faria, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Martha da Costa e Faria, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA 

APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 24 de outubro de 

2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003149-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias Por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO 

n. 1003149-59.2018.8.11.0006 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: IVAN PINHEIRO DE 

SOUZA Endereço: Rua José Monteiro Silva, s/n, Jardim São Luis, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: THAYNARA 

ALMEIDA DE SOUZA Endereço: Rua José Monteiro Silva, s/n, Jardim São 

Luis, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença 

proferida nos autos supra identificado, que segue abaixo resumida 

transcrita, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda é portadora da doença de CID 10 F72, o que lhe dificulta a 

locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que a interditanda tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Thaynara Almeida de 

Souza, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador Ivan 

Pinheiro de Souza, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários em face 

da gratuidade da justiça. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 24 de 

outubro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003527-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. S. F. (RÉU)

C. A. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003527-15.2018.8.11.0006 AUTOR(A): SEBASTIAO CLAUDINEY 

SONAQUE RÉU: SEBASTIAO CLAUDINEY SONAQUE FILHO, CLAUDIO 

ARVELINO SONAQUE Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos proposta por Sebastião Claudiney Sonaque em desfavor de 

Sebastião Claudiney Sonaque Filho e Cláudio Arvelino Sonaque, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente, em síntese, que 

restou obrigado a prestar alimentos aos filhos requeridos na quantia de R$ 

1.950,00 mediante desconto em sua folha de pagamento conforme acordo 

entabulado nos autos de n.º 6963-14.2009.811.0006 que tramitou perante 

a 3ª Vara Cível desta comarca. Aduz, ainda, que os Requeridos já 

atingiram a maioridade civil e exercem atividade remunerada para prover 

seu próprio sustento. Deste modo, requer em sede de tutela de urgência, a 

exoneração da obrigação alimentar e por fim a procedência da ação 

confirmando-se a tutela pleiteada. É o relatório. Decido. Admito a emenda à 

inicial. Processe-se em segredo de justiça. A concessão de Tutela 

Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é 

possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se 

assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e perigo de dano à 

parte requerente caso venha a ser procedente a decisão de mérito. Da 

análise do acima exposto, vislumbro que o conjunto probatório aportado 

aos autos, no caso concreto, é suficientemente capaz de demonstrar o 

direito alegado e a ocorrência do perigo de dano, assistindo razão ao 

requerente em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela. A 

verossimilhança da alegação decorre da existência de elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito do autor consubstanciado na medida 

que trouxe prova bastante da maioridade civil dos requeridos e de suas 

respectivas remunerações, tendo em vista o exercício de atividade 

remunerada pela administração pública. Os documentos que instruem a 

inicial comprovam que o requerido Sebastião Claudiney Sonaque Filho, 

atualmente com 24 anos de idade, é servidor da Prefeitura Municipal de 

Cáceres, e o requerido Claudio Avelino Sonaque, com 23 anos de idade, é 

servidor da Câmara Municipal deste município, tendo ambos sido 

aprovados em concurso público. Portanto, restam demonstradas as 

alegações fáticas arguidas pelo autor. O fundado receio de perigo de 

dano reside nos prejuízos econômicos que o requerente poderá ter com a 

continuidade do pagamento da pensão alimentícia. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo requerente, 

para determinar a suspensão dos descontos realizados em sua folha de 

pagamento a título de pensão alimentícia aos requeridos até posterior 

decisão. Ademais, cite-se e intime-se a parte Requerida para comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 
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cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a 

petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à 

tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694. § 

1o O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. 

Oficie-se a fonte empregadora do requerente para cessar o desconto em 

folha de pagamento dos alimentos outrora arbitrados. Na hipótese de 

conciliação infrutífera, certifique-se o decurso do prazo de resposta e, em 

seguida, à conclusão. Intimem-se. Cáceres, 2 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001384-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001384-53.2018.8.11.0006 AUTOR(A): NATASCHA VEZARO RÉU: 

MARCELO JOÃO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de alimentos 

proposta por A. S. V. S., representada por sua genitoraNatascha Vezaro 

em desfavor de Marcelo João da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da tentativa de 

intimação do requerente, esta restou infrutífera, conforme certificado (ID 

13697122), o que demonstra ter mudado de endereço sem comunicar este 

juízo, o que implica abandono da ação. Instado a manifestação, o Ministério 

Público requereu a extinção e arquivamento do feito ante a falta de 

interesse processual da parte autora (ID 16017714). Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil e revogo os alimentos 

provisórios deferidos. Condeno a parte autora nas custas processuais, 

todavia, fica suspensa sua exigibilidade, vez que a requerente é 

beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 174045 Nr: 9226-43.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA A . L. VANINE 

BITTENCOURT - OAB:100.129

 Vistos etc.

O autor, às fls. 201/202, requereu a retificação da sentença 

homologatória, sob o argumento de que, embora tenha constado da ata de 

audiência que arcaria integralmente com as despesas extraordinárias, o 

acordado seria que o requerente arcaria apenas com a metade de 

referidos gastos.

Em detida análise aos autos, verifico que referido acordo foi firmado em 

audiência, no dia 07 de maio de 2015, conforme ata acostada às fls. 

80/81. Ademais, verifico que o requerente se encontrava devidamente 

assistido por seu advogado em referido ato, não tendo havido qualquer 

discordância quanto ao indicado em item. 4, parágrafo segundo, naquela 

ocasião.

Portanto, indefiro o pedido formulado às fls. 201/202

Intime-se o requerente para se manifestar acerca do pleito da requerida às 

fls. 209/210.

Ademais, proceda-se à retificação da distribuição, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 206767 Nr: 7809-84.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DAS GRAÇAS SOUZA 

BUENO - OAB:20911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda c/c pensão c/c divisão de bens proposta por Louise Cristina 

Pereira de Oliveira em face de Ítalo Melck Martinez de Melo, todos 

qualificados nos autos.

Estudo psicossocial acostados aos autos, informa que os infantes estão 

residindo com a genitora na comarca de Cuiabá/MT (fls.121).

 Instado a Manifestação, o Ministério Público pugna pelo declínio de 

competência e a remessa dos autos a comarca de Cuiabá/MT.

Diante do exposto, declaro a incompetência deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional em favor do Juízo da Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Cuiabá/MT.

Remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168564 Nr: 5108-24.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente através de advogado constituído para que informe o 

número de CPF do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136171 Nr: 5344-78.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVO DE PAIVA SALAZAR, MANOEL LEMES DA 

SILVA, CACILDA LEMES DA SILVA LUSTIG, NATALINO LEMES DA SILVA, 

OZAIR LEMES DA SILVA, OZIL LEMES DA SILVA, GILZA DE FATIMA 

LEMES DA SILVA, VERA LUCIA LEMES DA SILVA, AIRTON LEMES DA 

SILVA, MEIRE DA SILVA LEITE, MARIA AUXILIADORA LEMES DA SILVA 

CRUZ, MARILZA LEMES DA SILVA, ANA REGINA LEMES DA SILVA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT, ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 141, intime-se o inventariante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado da Sra. Ana Regina 

Lemes da Silva.
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Juntada a informação, expeça-se o encessário para a intimação da 

mesma.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 139347 Nr: 8945-92.2011.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença proposto por 

Leocádia da Silva Rondon França em face de Luiz Cassiano de França, 

visando à obrigação de fazer consistente na manutenção da exequente 

como beneficiaria do plano de saúde Fuxex.

A União aduz que as regras do FUSEX não permitem a manutenção da 

exequente como dependente do executado, inexistindo a obrigação de 

arcar com o compromisso assumido por Luiz Cassiano de França no 

acordo entabulado às fls. 45/46, vez que a hipótese não se enquadra na 

legislação regente.

Em detida análise aos autos, verifica-se que assiste razão ao executado, 

tendo em vista que a exclusão da exequente como dependente do FUSEX 

não decorreu de qualquer conduta sua, mas de questões administrativas, 

havendo parecer favorável da Advocacia-Geral da União, sendo certo 

que, não sendo a União parte neste feito, não se pode atribuir-lhe qualquer 

obrigação decorrente de acordo firmado entre terceiros. Portanto, caso a 

exequente pretenda sua reintegração no referido programa, deverá 

utilizar-se da medida judicial cabível, em autos próprios, em desfavor da 

União.

Por outro lado, tendo em vista que a própria exequente, às fls. 72, pugnou, 

alternativamente, pela contratação de plano de saúde particular, caso o 

pleito restasse impossibilitado, determino sua intimação para a 

apresentação de proposta de plano de saúde compatível com sua 

condição.

Em seguida, intime-se o executado.

Proceda-se à correção do sistema processual, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 83138 Nr: 9601-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDN, SCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIARA BORGES CINTRA - 

OAB:12.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA SILVA CARVALHO 

- OAB:10.627-MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o advogada Eliana da Silva 

Carvalho OAB/MT 10.627 para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006077-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAM GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOAO RENATO MAZULA MARTINS (AUTOR(A))

VINICIUS CASTRO CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Caso 

comprovado o recolhimento das custas do processo, passa-se desde já a 

analisar o pedido inicial. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. EXPEÇA-SE carta 

de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005997-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. MACHADO EVENTOS - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 30 de janeiro de 2019 às 13h:hs 30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006082-05.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERTO MENDES PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. F. S. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Comprovado o recolhimento das custas do processo, passa-se desde já a 

analisar o pedido inicial. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. EXPEÇA-SE carta 

de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006564-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCARINA DO COUTO SILVA GAMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO E 

INTIMAÇÃO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de 

Apelação de id:14468867 é Tempestivo. Certifico ainda que o Requerente, 

ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme guia de 

id:14468877 Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Requerido, ora denominado Apelado, através 

de seu advogado legalmente constituído, para que, querendo, responda ao 

recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). Cáceres MT, 24 de outubro 

de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000640-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN CARLOS VIALLE COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça id: 14944542, 

requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148848 Nr: 7406-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99885 Nr: 4976-06.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, DRPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Código n. 99885

DESPACHO

1 – Diante do pedido de fls. 166/171, INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os extratos da conta bancária indicada 

à fl. 188, referente aos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da 

presente decisão, a fim de complementar o documento de fl. 189 e 

comprovar a natureza da aludida conta bancária.
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2 – Com a juntada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138213 Nr: 7686-62.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DA CUNHA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS, 

SANTANDER FINANCIAMENTO, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 Código: 138213

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da petição de 

fls. 224/224 e cálculos anexos, em que a parte exequente revela 

discordância com o valor depositado pela parte executada à fl. 219.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

CONCLUSOS.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 Código: 103394

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada, 

devidamente intimada (f. 180) para se manifestar acerca do bloqueio 

parcial realizado, se manteve inerte. Como a parte requerente não 

exequente ainda não foi intimada, considera-se NULA a certidão de fl. 181.

2 – Diante disso, considerando que houve constrição patrimonial, 

CUMPRA-SE o item 3 do despacho de fl. 176.

3 – Após o transcurso do prazo acima assinalado, com ou sem 

manifestação das partes, o que deverá ser certificado, retornem os autos 

CONCLUSOS.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 7303-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZOITO 18 FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERMÍNIO OTTATI DE MENEZES - 

OAB:57.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA - OAB:120859/RJ

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias comparecer a esta secretaria da 2ª vara Cível 

da Comarca de Cáceres-MT para retirar a certidão de crédito com o fim de 

habilitar seu crédito perante o juízo da 5ª vara cível da Comarca de 

Manaus-AM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181004 Nr: 2879-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para 

cumprimento de mandado de busca e apreensão. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146036 Nr: 4173-52.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAIR CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 146036

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da ré 

restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço do 

executado pelos meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, 

DEFERE-SE o pedido de fl. 137/137-verso para que se expeça edital de 

citação da parte ré. Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) 

dias, para citação da requerida ADEMAIR CRISTINA DA SILVA, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150941 Nr: 9747-56.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIFÓRNIA COMERCIAL DE COMBUTÍVEIS 
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LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150941

DESPACHO

1 – Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte demandada, 

INDEFERE-SE o pedido de fls. 132.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 Além do mais, a diligência requerida pela parte autora, de intimação da 

empresa adquirente dos produtos apreendidos, para que informe os 

dados da vendedora dos maquinários, poderá ser realizada sem qualquer 

intervenção do Juízo, mormente porque não há nos autos qualquer 

comprovação de que a parte autora tenha diligenciado extrajudicialmente 

na busca do endereço atual da parte ré.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153580 Nr: 891-69.2013.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. F. LOPES DA ROCHA - DROGARIA, GENI 

FERNANDES LOPES ROCHA, JOSE APARECIDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9.833 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Autos n. 891-69.2013.811.0006 (Código 153580)SENTENÇAI – 

RelatórioTrata-se de embargos à execução ajuizados por G. F. LOPES DA 

ROCHA ME em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados nos 

autos. (...)III– DispositivoForte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada pelo embargante.Em sintonia com o 

princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico 

atualizado do processo executório, conforme o art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução em 

apenso n. 277-06.2009.811.0006 (Código Apolo 84731).Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 1595-92.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV, LFEHV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64078

DECISÃO

1 – Considerando a manifestação de fls. 119/120, DEFERE-SE o pedido 

para a expedição do termo de penhora do imóvel indicado às fls. 64/65, 

sendo incumbência do credor efetivar a averbação no Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca.

 2 - Na sequência, INTIMEM-SE os executados, pessoalmente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre a constrição patrimonial 

(art. 841 do CPC).

3 – Sem prejuízo das diligências anteriores, EXPEÇA-SE carta precatória 

para a avaliação do imóvel penhorado, INTIMANDO-SE as partes, em 

seguida, para manifestarem, no prazo de 15 dias, acerca da avaliação, 

valendo o silêncio como aquiescência ao valor apresentado.

4 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado 

da dívida e indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

5 – Saliente-se que é entendimento deste Juízo que a alienação de bens 

seja realizada observando-se a ordem preferencial, isto é, deve a 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 6 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 7 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 277-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. F. LOPES ROCHA, GENI FERNANDES LOPES 

ROCHA, JOSE APARECIDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 84731

 DECISÃO

1 – Malgrado o deferimento das buscas de veículos registrados em nome 

da parte executada (fl.121), verifica-se que foi realizada somente a busca 

por meio do BACENJUD. Diante disso, DEFERE-SE o pedido de fl. 137, 

devendo a Secretaria proceder ao necessário, cumprindo o item 2 do 

despacho de fl. 121.

2 – Considerando que o bloqueio realizado às fls. 122/124 é insuficiente 

para a satisfação do crédito e ainda o determinado no item 3 da decisão 

anterior, este juízo DETERMINA que sejam realizadas buscas também junto 

ao sistema INFOJUD.

3 – Tendo em vista que os executados, devidamente intimados do bloqueio 

realizado (fl. 129-v, 130-v e 131-v), não se manifestaram, este juízo 

DEFERE o pedido da parte exequente. Para tanto, EXPEÇA-SE alvará para 

a transferência dos valores bloqueados, devendo ser considerados os 

dados indicados à fl. 137.

4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39369 Nr: 4619-36.2004.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO KURY DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Corrêa de Mello - 

OAB:5114-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Código: 39369

DESPACHO
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1 – Tendo em vista juntada de certidão negativa à fl. 360 dos autos, 

INTIME-SE a parte requerida para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 5266-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE HERMINIA DE ARRUDA FANAIA, JOÃO EDSON DE 

ARRUDA FANAIA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, GEZO 

ZANATA, LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Código: 100173

DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração de fls. 366/368 possuem eventuais efeitos 

infringentes, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165900 Nr: 2957-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFDEDMGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDSA, MARDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, HILDCA 

COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10.410, SILVIANA MILENE DOS 

SANTOS - OAB:8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 165900

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca da pesquisa RENAJUD de fls. 108/109, sendo certo que, na 

eventualidade de possuir interesse no bem ali indicado, deverá precisar a 

localização do veículo para fins de penhora e remoção, como determinado 

à fl. 103, ou pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

2 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Código: 140768DECISÃOA parte executada, por meio da petição de fls. 

186/190, informou o recebimento de comunicação de restrição de crédito, 

em razão da dívida discutida nos presentes autos. Afirma que efetuou o 

pagamento da quantia incontroversa e que a dívida está garantida por 

hipoteca/penhora nos autos.Requer, em tutela de urgência, que o Banco 

exequente se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito.(...)Em síntese, o fato de haver dívida exequenda insatisfeita 

autoriza a inscrição, justamente porque a penhora/garantia não satisfaz a 

dívida, ou seja, não constitui quitação, e, por si só, não pode motivar a 

exclusão da negativação.Aliás, nem se diga que tal medida – inscrição nos 

cadastros de proteção ao crédito – poderia ser requerida ao Juízo, 

inclusive, no bojo dos próprios autos, na forma do art. 782, § 3º, do 

CPC.Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, este Juízo 

INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE a decisão de fls. 183/185.Cáceres/MT, 23 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150442 Nr: 9198-46.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOPES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)Ante o exposto, este Juízo DECLARA prescrita a pretensão externada 

na exordial, pelo que, com espeque no art. 487, inciso II, do CPC, JULGA 

EXTINTO o processo com resolução do mérito.CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146922 Nr: 5186-86.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADRIANO TEIXEIRA, BRUNO FRANK 

TEIXEIRA, JUAN CARLOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE DA COSTA - 

OAB:8734

 (...)Logo, este Juízo MANTÉM A PENHORA do valor correspondente a 

30% sobre a quantia bloqueada na conta bancária, de modo que será 

promovido o desbloqueio do valor remanescente (R$ 7.739,55) à conta 

bancária do executado, conforme documento a seguir juntado.2 – 

Considerando a conta bancária indicada à fl. 142, EXPEÇA-SE alvará do 

valor bloqueado, ora mantido (R$ 3.316,95), em favor da parte exequente, 

cumprindo, se for o caso, o art. 450, § 3º, da CNGC/MT.3 – No mais, 

considerando os pedidos de fls. 142/142-verso, o Juízo ainda DETERMINA 

sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.4 – Ainda, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 
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localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.5 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, 

INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 6 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, esclarecendo ainda se possui interesse em requerer a 

averbação de penhora junto à folha de pagamento do devedor, no limite de 

30% de seus rendimentos, para retenção direta na fonte pagadora, sob 

pena de arquivamento.7 – CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 22 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 796-68.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MUNIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 Autos n. 796-68.2015.811.0006 (Código: 177615)

SENTENÇA

 Trata-se de ação de ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos morais ajuizada por VIVIANE MUNIZ DE MORAES em desfavor de 

CAIXA SEGUROS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Após a realização do pagamento voluntário da condenação informado às 

fls. 205/206, a parte ré pugnou pela extinção do feito tendo em vista a 

satisfação da obrigação.

Às fls. 207/208 a parte autora pugna pelo levantamento dos valores com a 

expedição de alvará na conta bancária informada.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte ré cumpriu a obrigação objeto 

dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 12 e com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 207/208 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do causídico na 

forma requerida, considerando os dados mencionados.

Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe ciência 

da liberação na forma do item 2.13.3.3 da CGNC.

Por derradeiro, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180124 Nr: 2340-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAIRES, CLEUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO PEREIRA, LUCINEI BENTO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 180124

DESPACHO

1 – DÊ-SE vistas dos autos à DPE para manifestar, no prazo de 15 dias, 

acerca dos termos do acordo de fls. 138/139.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170111 Nr: 6343-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 170111

SENTENÇA

Trata-se de ação execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de PAULO HENRIQUE 

RODRIGUES BORGES ambos qualificados na inicial.

 À fl. 95 a parte autora foi intimada a promover o prosseguimento do feito 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que entender direito.

Entretanto, consoante certidão de fl. 96 o exequente deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12486 Nr: 2054-41.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA, JOÃO BATISTA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISAIAS MARQUES GARCIA, 

ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 (...)Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse 

processual, JULGA-SE EXTINTO este processo sem a resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas ou honorários.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156593 Nr: 4246-87.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS PIRES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156593

DECISÃO

1 – Considerando que a parte autora apresentou novo endereço para 

tentativa de citação da parte demandada e localização do veículo, 

DEFERE-SE o pedido de fls.104 devendo a Secretaria da Vara expedir o 

necessário para cumprimento.

2 – CUMPRA-SE.
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Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65629 Nr: 3130-56.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CABOS E SOLDADOS DO 

6º BPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 65629

DESPACHO

1 – Apresentado cálculo atualizado da dívida (fls. 138/139), verifica-se 

que a parte exequente atualizou o valor do débito originário até a data do 

cálculo, para, somente depois, decotar o valor pago pela parte devedora 

(R$ 120.000,00) entre os anos de 2008 e 2012, o que se afigura 

extremamente equivocado.

Afinal, a amortização das parcelas pagas deve se dar na data em que 

ocorreram os pagamentos, sendo certo que, somente o saldo 

remanescente deve ser atualizado até a data do cálculo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, nos termos da decisão de fls. 

135/135-verso e do vertente despacho, sob pena de arquivamento.

2 – Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do cálculo apresentado, valendo o silêncio como 

concordância.

3 – Em caso de concordância, expressa ou tácita, EXPEÇA-SE mandado 

de avaliação do imóvel penhorado às fls. 67/68.

4 – Com a juntada da avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

no prazo de 15 dias.

5 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 6 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164011 Nr: 1235-16.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON FERRARI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982/MS, 

HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9979/MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5871

 Código n. 164011

DECISÃO

1 – Considerando que o perito nomeado por este juízo quedou-se inerte (fl. 

197), aliado aos pedidos das partes às fls. 198/200, este Juízo DESTITUI o 

Dr. Odenil Miranda de França encargo para o qual fora nomeado às fls. 

181/183.

2 – Dessa feita, em atenção ao § 1º do art. 156 do CPC, este juízo NOMEIA 

como perito o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM-MT 5329), podendo 

ser encontrado na Rua Pelotas, n. 07, CPA I, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

98117-0025, e-mail: reiprestes@hotmail.com, para a realização da aludida 

perícia, nos termos do despacho de fls. 181/183.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 22 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151935 Nr: 10861-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOR BERNDT, ELENIR SONICA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Código n. 151935

 DECISÃO

1 - De início este Juízo já promoveu a restrição de circulação do veículo 

localizado via pesquisa RENAJUD, como é visto às fls. 140/140 e fl. 142. 

Posto isso, INDEFERE-SE o pedido de fl. 155/155-verso.

2 - INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

 3 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138009 Nr: 7445-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE MIRANDA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que transcorreu "in albis" o 

prazo para que o Requerido efetuasse o pagamento da dívida atualizada, 

isto posto, impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente, por 

meio de seu advogado, legalmente constituído, para manifestar-se nos 

autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 29197 Nr: 4270-67.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCM-E, LNCM, EMGDA, JPR, MCFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA B. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23635-O/MT, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468, JOAO 
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VICTOR GOMES LACERDA SILVA - OAB:22.281 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, notadamente fornecendo ao Juízo, para fins de expedição de Alvará 

Eletrônico os dados bancários da titularidade de seu cliente ou do 

causídico constituído desde que tenha poderes para receber e dar 

quitação quanto ao objeto da demanda.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163007 Nr: 297-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA, ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, RICARDO MALACHIAS CICONELO - 

OAB:130.857-MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006091-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo, passa-se desde já a 

analisar a demanda. Trata-se de busca e apreensão ajuizada visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial. Assim, demonstrados os requisitos 

legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria expedida pela Diretoria de Foro. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

24 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006090-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYELLE DUROURE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo, passa-se desde já a 

analisar a demanda. Trata-se de busca e apreensão ajuizada visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial. Assim, demonstrados os requisitos 

legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria expedida pela Diretoria de Foro. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

24 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004430-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TRESOLDI OAB - SC40188 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630 (ADVOGADO(A))

MIZZI GOMES GEDEON OAB - MA14371 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004430-50.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,874.46 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: CAIXA DE 

PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL MOURISCO, PRAIA DE BOTAFOGO 501, 3 e 4 Andares., 

BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22250-911 POLO PASSIVO: 

Nome: BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES Endereço: RUA XV DE 

NOVEMBRO, 333, APTO 02, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa 

(ID Num. 16116893). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006073-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006073-43.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA 

REQUERIDO: JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA Vistos etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 24 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - 

DILIGÊNCIA PROCESSO n. 1002667-14.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$9,442.71 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 4260, 

QUADRA 24, LOTES 15 E 16, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-000 POLO PASSIVO: Nome: J. C. BORGES-SEGURANCA 

ELETRONICA - ME Endereço: RUA DA TAPAGEM, 332, CENTRO, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de Citação e Intimação a 

ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002550-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002550-57.2017.8.11.0006 Valor da causa: $32,882.62 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N, CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO Endereço: AV GETULIO VARGAS, 1, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA , na pessoa de seu advogado para , no prazo de 05 

(cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

correspondência devolvida (ID-13849243), foi devolvida com a informação 

que o requerido mudou-se. Cáceres-MT, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1002187-36.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $7,089.50 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS 

UNILATERAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE INACIO MEIRA Endereço: Sítio São José, s/n, 

Zona Rural A. Boa Esperança Sitio São José, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do requerimento (id 

Num. 16124598). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000711-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL ROSENDO DOS SANTOS (RÉU)

ESPÓLIO DE JOANITA DE CARVALHO MENDES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1000711-31.2016.8.11.0006 Valor da causa: $9,990.10 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: GERALDO CELSO DA SILVA Endereço: AV. SEBASTIAO 

ENEDINO, CAVALHADA II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDVAL ROSENDO DOS SANTOS Endereço: RUA 

SANGRADOURO, SN, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

ESPÓLIO DE JOANITA DE CARVALHO MENDES Endereço: RUA 

SANGRADOURO, CETRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que compareça com seu 

cliente na Audiência de Conciliação agendada o dia 17/12/2018 as 

14H:30M, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres , 24 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006073-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006073-43.2018.8.11.0006 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA Endereço: RUA 

VALDECIR AGRIPINO DE SOUZA, 1015, ANTIGA RUA 06, JARDIM SÃO 

PAULO, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA Endereço: BARAO DE 

MAUA, 54, SANTA CRUZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do 

art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, no Juízo deprecado, visando o 

cumprimento da MEDIDA LIMINAR DEFERIDA e, após,A CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES OAB - RO3911 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGO COLOMBO OAB - PR42782 (ADVOGADO(A))

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001293-31.2016.8.11.0006 Valor da causa: $37,109.59 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM, TRANSPORTE TERRESTRE]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA 

Endereço: Rua M, Bairro Aeroporto, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Endereço: Avenida Tancredo Neves, 

2222, Bairro Alto Alegre, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do 

art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII da da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação das partes para ciência do retorno dos autos, assim como, 

proceder com a intimação da parte autora/credora para, querendo, com 

fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do Código de Processo Civil, 

promova o cumprimento da sentença, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006032-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. A. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1006032-76.2018.8.11.0006 Valor da causa: $17,988.27 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA, 4 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: LUIZ GUSTAVO ALVES SERAPIAO Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 

342, CIDADE ALTA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos 

para INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste acerca da Certidão de ID 16130750, que trata da 

complementação das custas processuais para o prosseguimento dos 

feitos. Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005899-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELSO DE MACEDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, 

com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 05/02/2019 as 16:30, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. PROCESSO n. 1005899-34.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$50,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: CLARICE FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua Rangel 

Torres, 190, Jardim São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOAO CELSO DE MACEDO Endereço: Rua 15 de 

Novembro, 209, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001537-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE ALMEIDA ACOSTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001537-86.2018.8.11.0006 Valor da causa: $334.86 

ESPÉCIE: [CHEQUE]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA Endereço: Rua da Liberdade, 157, São José, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: RENATA DE 

ALMEIDA ACOSTA Endereço: Rua Guariroba, 31, Primavera 03, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado, com a finalidade de 

que apresente novo endereço para Citação do requerido, tendo em vista 

que a pretendida citação restou infrutífera, conforme Certidão de ID 

16126133. Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005899-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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CLARICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELSO DE MACEDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - 

DILIGÊNCIA PROCESSO n. 1005899-34.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$50,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: CLARICE FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua Rangel 

Torres, 190, Jardim São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOAO CELSO DE MACEDO Endereço: Rua 15 de 

Novembro, 209, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 140,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação dos Confinantes a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres , 

24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003968-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CEUZA CORDEIRO MÁXIMO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE EDUARDO MÁXIMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO CORDEIRO MAXIMO OAB - 049.430.271-21 (REPRESENTANTE)

POLIANE CORDEIRO MAXIMO OAB - 050.548.731-47 (REPRESENTANTE)

RAILDA MARIA DE JESUS FERREIRA OAB - 852.759.211-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003968-30.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: ESPÓLIO DE 

EDUARDO MÁXIMO, ESPÓLIO DE CEUZA CORDEIRO MÁXIMO 

REPRESENTANTE: RAILDA MARIA DE JESUS FERREIRA, POLIANE 

CORDEIRO MAXIMO, ROMARIO CORDEIRO MAXIMO O processo esta 

concluso para sentença. Ocorre que melhor analisando, faz-se 

necessário que as pessoas quem compareceram à audiência, na 

qualidade de herdeiros do Requerido Eduardo, apresentem fotocópia de 

seus documentos pessoais para análise sobre a legitimidade de atuar em 

nome do espólio. Oportunizo ainda ao Autor prestar maiores 

esclarecimentos sobre a divergência de nome da Requerida Ceuza e 

Sisina, destacando que na pesquisa de id. Num. 12005580 os supostos 

herdeiros registram nome de genitoras diversas. Anoto ainda que realizei 

pesquisa sobre o CPF mencionado na procuração de id. Num. 8297921 e 

consta: CPF: 177.964.741-72 Nome Completo: CEUZA CORDEIRO Nome da 

Mãe: MARIA CORDEIRO Data de Nascimento: 14/04/1949 Título de Eleitor: 

0005766111872 Endereço: R NILO PECANHA 447 JARDIM CIDADE NOVA 

CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Foi também realizada 

consulta no sistema da Anoreg e não consta a lavratura de qualquer 

assento de óbito, no âmbito do Estado de Mato Grosso, em nome de Ceuza 

Cordeiro ou Ceuza Cordeiro Máximo. Fixo prazo de 15 dias. Caceres, 24 

de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000584-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (RÉU)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT0013265A-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000584-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGERIO FRANCISCO SILVA RÉU: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, 

LUFT & CIA LTDA - ME Vistos etc. Intimo as partes para que no prazo de 

15 (quinze) dias se posicionem quanto eventual interesse em produzir 

outras provas no processo. Caso exista o interesse, deverão desde já 

indicar as provas que pretendem produzir e justificar a sua pertinência 

para a resolução do mérito. Fica anotado o prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso para a análise, ficando em qualquer caso, 

ressalvada a hipótese de julgamento antecipado. Cáceres/MT., 08 de 

Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005899-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELSO DE MACEDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS 

INTERESSADOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005899-34.2018.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

CLARICE FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua Rangel Torres, 190, Jardim 

São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO 

CELSO DE MACEDO Endereço: Rua 15 de Novembro, 209, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 PESSOAS A SEREM INTIMADAS 

(TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4ºda Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. 

RESUMO DA INICIAL: "Ação de Usucapião movida por Clarice Ferreira da 

Silva contra os Espólios de Luiz Garcia da Silva e de Ana Marques Garcia, 

representados pelo legal inventariante João Celso de Macedo. A falecida 

Ana Marques Garcia era proprietária de um imóvel urbano localizado nesta 

cidade, onde implantara o loteamento urbano denominado de "MARECHAL 
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RONDON", objeto da transcrição n°485, do livro auxiliar 08-A e B, fls. 

26/27, do RGI local. O dito imóvel foi adquirido pelos falecidos Ana 

Marques Garcia e Luiz Garcia da Silva em meados do ano de 1972, o valor 

da transação foi de CR$ 2.778,40, com o pagamento a vista efetivado no 

ato da assinatura do documento intitulado "COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA". Tal transação foi intermediada pelo Senhor José da silva Araújo; 

por um equívoco, noticiado contrato não possui data e muito menos 

assinatura das partes contratadas, porém o valor foi pago a vista e a 

imissão de posse imediata. Em 01/07/1995 a postulante e seu falecido 

marido adquiriram de Luiz Marques Garcia o referido lote. Com o 

falecimento de Luiz Garcia da Silva fora requerida a abertura e o 

processamento do seu inventário, porém, os lotes do loteamento Marechal 

Rondon não foram alvos de partilha, por uns terem sido escriturados e 

outros não, apesar de terem sido alienados com os respectivos valores 

pagos aos vendedores e, outros lotes que não foram vendidos também 

não foram relacionados no mesmo inventário. Posteriormente , foi 

requerida a sobrepartilha dos bens não levados à colação, ocorre que 

dificilmente os autos de sobrepartilha terão uma normal continuidade, vez 

que, depende do real interesse de todos proprietários dos lotes ainda não 

escriturados, razão pela qual está distribuindo a presente ação; Uma vez 

que exerce posse mansa e pacífica sobre os lotes 10 e 11 da quadra 

única, do loteamento Marechal Rondon, há mais de 17 anos, tendo os 

mesmo edificado sua casa residencial, onde mora com os filhos, a autora 

cuidara dos imóveis usucapiendos com animus domini, ante o exposto 

requer: a) intimação do MP para intervir no feito; b) citação dos requeridos; 

c) citação através de mandados dos confinantes; d) intimação via postal 

dos representantes das fazendas públicas federal, estadual e municipal, 

para manifestarem evenual interesse na causa; e) seja declarado o 

domínio da autora sobre os lotes". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situado na cidade de Cáceres, no loteamento "Marechal Rondon", 

identificado pelo n°10, Quadra Única, com a área de 55,68M2, tendo ao 

norte 45,75 metros, limitando com lote n° 11; ao nascente mede 12:00 

(doze) metros de frente para a Rua Rangel Torres, (antiga Rua da Carne 

Seca); ao sul mede 48,70 metros, limitando com a herança de João Ramão 

Terigi; e ao poente mede 12,00 metros, limitando com o lote n° 09. 

DESPACHO: "Vistos, etc... Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica deliberado nos seguintes termos: 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Marli Pereira Nobre (Auxiliar Judiciária), digitei. Cáceres/MT, 24 de 

outubro de 2018 OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000530-59.2018.8.11.0006 Valor da causa: $34,381.97 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, 

BANCÁRIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À 

EXECUÇÃO]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

PEDRO DIAS Endereço: Av. Nossa Senhora do Carmo, 27, Junco, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DA 

AMAZONIA SA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, - DE 381/382 

AO FIM, CAMPINA, BELÉM - PA - CEP: 66017-000 Nos termos do art. 203, 

§4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos para efetuar a intimação da parte embargada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, manifestar/impugnar os embargos à execução 

opostos (ID Num. 16134496). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148952 Nr: 7524-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT, LEANDRO 

LADEIA SEGATTO - OAB:20324, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 
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SOUZA - OAB:17.455/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que procedi com o envio da 

correspondência - código de rastreabilidade JJ10140483BR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178189 Nr: 1112-81.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCELO GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - 

OAB:18.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que este processo ficará suspenso, nos termos da 

decisão de fls. 108.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175926 Nr: 10586-13.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 INTIMAÇÃO do requerido, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da proposta de honorários periciais no valor de R$ 

7.000,00(sete mil reais), e que impugne, caso queira, a proposta (art. 465, 

§3°) no prazo de cinco dias. Ainda que a perícia deverá ser custeada no 

primeiro momento pelo ESTADO, a eventual procedência da ação e sua 

consequente condenação ao ressarcimento de custas implicará no direito 

subjetivo do Estado em postular o ressarcimento.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004610-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR LIMA DE MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROQUE RIBEIRO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004610-03.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$937.00 ESPÉCIE: 

[Adjudicação Compulsória]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: AGENOR LIMA DE MATTOS Endereço: Rua dos Vilelas, 213, Jardim 

do Trevo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO 

ROQUE RIBEIRO Endereço: Rua dos Tapázios, 201, Cohab Velha, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA proposta por AGENOR LIMA DE MATTOS, 

brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade RG nº 14.082.534 

SSP/SP e do CPF nº 017.631.948-41 em face de JOÃO ROQUE RIBEIRO, 

brasileiro, casado, funcionário público, portador da cédula de identidade 

RG nº 12986.004 SSP/SP e do CPF nº 008.075.118 -03, na qual REQUER: 

a) Dada a verossimilhança do direito pleiteado e o permissivo legal antes 

citado, que V. Exa., conceda liminarmente a tutela especifica, 

posteriormente citando o Requerido para, querendo, apresente defesa no 

prazo legal, sob pena de revelia. b) Seja julgado procedente o pedido para 

adjudicar o referido imóvel em favor do Requerente. Dá -se a causa o 

valor de R$937,00. DECISÃO: "Vistos, etc... Defiro a gratuidade da justiça. 

Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334)." ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLEICE MARIA CASTRILLON, 

digitei. Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003264-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH JAIVANA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Não possui polo passivo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003264-17.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: SARAH JAIVANA DA SILVA REQUERIDO: NÃO POSSUI 

POLO PASSIVO Vistos, etc. SARAH JAIVANA DA SILVA, devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, aforou Ação de Retificação de Registro 

Civil. Em sua inicial, a requerente aduz que enxerga na figura do seu avô 

paterno, um homem de muito destaque na família, que sempre exerceu 

uma grande influência no sentido de manter a família unida dentro dos 

princípios morais e éticos da sociedade. Em suas histórias, que são 

contadas diariamente, ele sempre fala nos seus antepassados e, com 

muito orgulho, destaca o sobrenome da família como um grande legado 

para todos, neste sentido, o nome da família Marins deve ser postergado 

para a posteridade. Assim, pretende retificação do seu nome da seguinte 

forma: SARAH JAIVANA MARINS, com o intuito de passá-lo para a sua 

posteridade como uma forma de homenagear seu avô paterno. Após tecer 

suas razões e fundamentos, requereu a retificação de sua Certidão 

Nascimento, assentado sob a matrícula nº 062901 01 55 1996 1 00599 

288 0224265 11, no Cartório 2° OFÍCIO SANTO PERREIRA-CAMPO 

GRANDE/MS. Juntou os documentos de id: 7287379 / 7287379 / 10823273. 

O ministério Público se manifestou, sendo favorável a retificação da 

certidão de nascimento, para que seu nome passe a constar como: 

SARAH JAIVANA MARINS (id: 13891094). RELATADO. DECIDO 

Analisando o presente feito, verifico que o mesmo tem observado todas 

as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas. Não havendo impugnação ou 

necessidade de maior dilação probatória, passo a apreciar o meritum 

causae antecipadamente, nos termos do art. 355 do NCPC. Ao exame dos 

autos verifica-se que o pedido da requerente deve ser julgado 

procedente, pois, não fora constatado nada que obste seu deferimento, 

importante frisar que a alteração não trará nenhum prejuízo à terceiro, bem 

como que a requerente não furtará às suas responsabilidades. Além 

disso, embora a requerente tenha ingressado com o pedido judicial de 

alteração de nome depois de esgotado o prazo decadencial de 01 (um) 

ano, conforme prevê o artigo 56 da Lei 6015/1973, a mudança ainda é 

possível, uma vez que existe fundamento relevante. Deste modo, 

evidenciado o fato narrado na inicial, impõe-se, de consequência pela 

retificação do assentamento do registro civil da requerente para que seja 

seu sobrenome “DA SILVA” alterado para MARINS. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para retificação do 

assentamento do registro civil constando o sobrenome de seu avô 

paterno, para que seu nome passe a constar como: SARAH JAIVANA 

MARINS. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação e 

encaminhe para cumprimento ao Cartório de Registro Civil competente – id. 

Num. 10823273. Após o cumprimento da decisão, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Sem custas, vez que a Requerente 

esta sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Intime-se. Dê-se ciência 

ao Ministério Público. Caceres, 24 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002232-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

JULIO CESAR BORGES (IMPETRADO)

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR movido por JULIANO ALVES MACHADO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES e DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA SR. 

JULIO CESAR BORGES, ambos qualificados na exordial. O Impetrante 

sustenta que é responsável interino do Cartório do Terceiro Ofício da 

Comarca de Cáceres - MT e foi notificado em 07/06/2017 (notificação nº 

3032) pelo ente público para recolher aos cofres municipais a taxa de 

publicidade, em razão de supostas irregularidades em suas atividades. 

Diante desse lançamento, o postulante, embora tenha considerado 

indevidas tais cobranças, efetuou o pagamento da taxa para expedição do 

alvará do exercício de 2018, apresentando, em seguida, requerimento 

junto ao Município impugnando as citadas exações. Em 17/04/2018 

recebeu notificação contendo a decisão com o indeferimento de seu 

pedido, fundamentado em parecer emitido pelo Auditor de Tributos e pelo 

Procurador do Município que argumentou no sentido de que o postulante 

havia incidido no fato gerador da aludida taxa, devendo, portanto, 

recolhê-la. À guisa desses fatos, volve-se perante este Juízo pugnando 

pela concessão da liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário em discussão (taxa de publicidade). Com a inicial, veio 

documentação. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Versam os autos sobre pedido de concessão de 

ordem no sentido de impedir a cobrança de taxa de publicidade do 

impetrante. É caso de concessão da ordem. Dos autos, verifica-se que o 

Impetrante, responsável interino pelo Cartório do Terceiro Ofício desta 

urbe recebeu a notificação nº 3032 (Id: 13243622) do Município de 

Cáceres para regularizar sua situação junto ao fisco referente ao 

pagamento da Taxa de Publicidade. Nota-se também que o postulante 

apresentou impugnação relativa a essa notificação, com protocolo nº 

14960, perante a municipalidade (Id: 13243696), contudo restou indeferido 

o pleito, conforme resposta através do ofício nº 77/2018, de 17/04/2018, 

emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda (Id: 13243875). Diante dessa 

situação, deve-se consignar que referente à matéria posta em análise, 

especificamente quanto à possibilidade de cobrança de taxas dos 

Serviços Notariais e de Registro, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já teve a oportunidade de analisar situação semelhante, tendo, na 

ocasião, apreciado a legalidade da cobrança da taxa de localização e 

funcionamento, restando assentado que referida exação é ilegal. Esse 

entendimento consolidou-se ao fundamento de que, muito embora os entes 

municipais possuam competência para instituir, fiscalizar e cobrar taxa em 

razão do exercício regular do Poder de Polícia, estes não detém atribuição 

sobre a fiscalização das atividades dos Cartórios, visto se tratar de típico 

serviço público prestado por delegação aos particulares, nos termos do 

caput do art. 236, da CF/88, competindo, nesse caso, a Corregedoria 

Geral da Justiça o exercício desse controle. Assim, conforme 

estabelecido, com fundamento no § 1º do art. 236, da CF/88 e o art. 37 da 

Lei nº 8.935/94, a competência para fiscalizar os serviços desenvolvidos 

pelos notários e oficiais de registro, bem como de seus respectivos 

prepostos é do Poder Judiciário e não do Município, logo, também não 

compete ao ente público municipal à cobrança da taxa de publicidade. A 

propósito, colha-se da reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM 

CONCEDIDA - COBRANÇA DE TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO - ILEGALIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. È ilegal a pretensão dos 

Municípios de exigirem alvará de localização para o funcionamento dos 

Serviços Notariais e de Registro. (Apelação / Reexame Necessário 

77239/2009, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 12/02/2010) Nesse mesmo 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE 

FUNCIONAMENTO. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS 

E NOTARIAIS. EXIGÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA DE FUNCIONAMENTO E 

COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO OU VISTORIA. ILEGALIDADE. 

COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ART. 236, § 1º, DA 

CF/88 E ART. 37 DA LEI N. 8.935/94 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos do art. 236, § 1º, 

da CF/88 e art. 37 da Lei n. 8.935/84, compete ao Poder Judiciário estadual 

fiscalizar as atividades realizadas pelos notários, oficiais de registros e 

seus respectivos prepostos, sendo indevida a exigência, pelo ente 

municipal, de licença prévia de funcionamento e cobrança de taxa de 

fiscalização ou vistoria. Não demonstrado o dano causado com a 

cobrança da taxa de licenciamento, indevida é a indenização por danos 

morais. (Ap 118960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) 

(TJ-MT - APL: 00013754720108110020 118960/2014, Relator: DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2015, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2015). De tudo isso, tem-se 

que a situação do Impetrante se amolda ao entendimento fixado no âmbito 

da jurisprudência sobre o tema, o que conduz, dessa forma, à concessão 

da segurança para determinar que o Município de Cáceres, juntamente 

com a Secretaria de Fazenda municipal, promova o cancelamento da 

exigibilidade do crédito (notificação nº 3230). Isso posto, e por tudo que 

dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para 

determinar que o impetrado, juntamente com a Secretaria de Fazenda 

municipal, promova o cancelamento da exigibilidade do crédito (notificação 

nº 3230), nos termos do art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005693-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SERRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança interposta por MARIA JOSÉ 

SERRÃO, servidora público, contra o Município de Cáceres, no qual pugna 

pelo pagamento de diferenças de URV. No bojo deste processo, requer o 

deferimento da gratuidade de Justiça. Os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. É caso de indeferimento do pedido. Pela análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora é aposentada, auferindo hodiernamente 

renda superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) (referência em agosto de 

2018). De outro lado, segundo se apurou, as taxas judiciárias a serem 

adimplidas seriam da ordem de R$ 413,40, parcelados em até sete vezes, 

conforme C.N.G.C, ou seja, totalmente compatíveis com a renda da parte 

autora. Nesse sentido, impertinente se mostra o deferimento do pagamento 

de custas em outra oportunidade ou a pretendida isenção, já que 

reservada apenas ao hipossuficientes estritos. Sobre o tema, veja-se que 

o magistrado ao analisar o pedido em voga não está vinculado à alegação 

da parte e, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, como no caso, deve indeferir o 

pedido. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. 

INDEFERIMENTO. A análise dos documentos colacionados aos autos 

demonstra que o espólio possui valores suficientes para arcar com as 

custas processuais e com os honorários advocatícios decorrentes desta 

demanda. Não existindo tal compatibilidade, inviável o deferimento da 

gratuidade. Agravo de instrumento a que se nega seguimento. (Agravo de 

Instrumento Nº 70061490975, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

10/12/2014). Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) 

Indeferir o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento 

das custas, em até sete vezes, a se vencer no dia 10 de cada mês, 

exceto a primeira parcela, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

extinção do feito, forte no art. 320 e 321 CPC/2015; (b) Promova ainda a 

parte autora a juntada do requerimento administrativo da questão posta em 

Juízo e/ou indeferimento da pretensão pela Administração Pública, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no 

art. 320 e 321 CPC/2015; (c) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000488-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o requerente para querer o que entender pertinente, 

sob pena de arquivamento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002897-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANNE DE OLIVEIRA COSTA RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora da E. E. Dr. José Rodrigues Fontes (IMPETRADO)

ASSESSORA PEDAGÓGICA DA SEDUC-MT EM CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por JOANNE 

DE OLIVEIRA COSTA, em face de ELIANE ANDRADE ARÁUJO SILVA, 

Assessora Pedagógica da SEDUC – MT, e MARIA APARECIDA DA SILVA, 

Diretora da E. E. Dr. José Rodrigues Fontes, em razão da impetrada ter 

sido hostilizada e punida, à revelia da Lei e da CRFB/88, com REMOÇÃO 

para a E. E. Desembargador Gabriel Pinto de Arruda. Documentos juntados 

à inicial. Postergada a liminar para após as informações. Informações da 

autoridade coatora, no sentido de revogação do ato. Parecer ministerial 

pela perda de objeto do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. É caso de extinção do feito sem resolução 

de mérito. A perda do objeto ocorre quando por alguma razão 

superveniente, o provimento jurisdicional se torna inútil ou desnecessário 

ao autor. Nos autos, pretende-se concessão de segurança para revogar 

a remoção ex officio em voga. Tendo em vista que o ato impugnado foi 

revogado, eventual decisão de mérito se torna inócua, de forma que a 

extinção do feito é medida que se impõe. É da jurisprudência: 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

INABILITAÇÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ENTENDIMENTO E DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, INCISO VI, DO CPC. 

SEGURANÇA DENEGADA. 1. De acordo com o STJ e o TJMA o mandado 

de segurança voltado à impugnação de fase do processo licitatório deve 

ser extinto por perda superveniente do interesse de agir, em razão da 

homologação do certame e da adjudicação do objeto licitado. 2. Além 

disso, o contrato decorrente do certame já se encontra em execução, 

aproximando-se de sua conclusão. 3. Mostra-se necessária a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, face à perda superveniente de 

interesse processual, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. 4. 

Ademais, a impetrante não juntou documentos necessários ao 

entendimento e deslinde da controvérsia. 5. Segurança denegada. (TJ-MA; 

Rec 54925/2013; Ac. 141678/2014; Segundas Câmaras Cíveis Reunidas; 

Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa; Julg. 07/02/2014; DJEMA 

14/02/2014) CPC, art. 267. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Extinguir o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do 

CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, na forma da lei; (c) 

Decorrido o prazo recursal sem recurso voluntário, ausente a 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição em razão do valor da causa 

(art.475,§ 2º do CPC), levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias; (d) P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003285-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONY OLIVEIRA QUEROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RONY 

OLIVEIRA QUEIROZ contra ato praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, no qual sustenta, em síntese, que apesar de devidamente 

aprovado no concurso público para a área de motorista, foi convocado 

por meio de edital publicado no site da Prefeitura e em jornal virtual, tendo 
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desta forma perdido o prazo de posse, razão pela qual se volve perante 

este Juízo. Documentos iniciais juntados ao feito. Informações prestadas 

no sentido de denegação da ordem.. Parecer ministerial às fls. 97/98. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. 

Versam os autos sobre pedido de concessão de segurança em favor do 

impetrante, aprovado na quadragésima quarta colocação para o cargo de 

motorista em concurso público municipal, no qual teria sido indevidamente 

convocada pela via do edital, quando seria necessária convocação 

pessoal dado o tempo havido entre a homologação do concurso e o 

chamamento administrativo. É caso de concessão da segurança. Ainda 

que o edital do concurso público não preveja a intimação pessoal para a 

convocação do candidato, a Administração Pública deveria ter feito nesta 

forma, por força dos princípios constitucionais da publicidade e da 

razoabilidade, pois não é razoável exigir que os candidatos aprovados 

continuem acompanhando a publicação dos editais ad eternum. Ora, 

depois de passados mais de seis meses desde o concurso público não 

tem os candidatos expectativas acerca do prazo para serem convocados. 

Sendo assim, não se revela suficiente a mera convocação por edital, 

sendo necessária a intimação pessoal. O Município, quando teve a 

oportunidade de se manifestar nos autos, não comprovou, sequer 

mencionou, que teria procedido alguma forma de intimação mais efetiva. 

Caberia a ele comprovar que procedeu à convocação pessoal pois não se 

pode exigir da impetrante prova negativa (de que não tomou conhecimento 

de sua convocação). Assim, porque ilegal a conduta da administração em 

razão da ofensa ao princípio da razoabilidade e da publicidade, a exclusão 

do candidato é ato nulo que viola direito líquido e certo, pelo que a 

segurança merece ser concedida. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE 

IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. No caso dos 

autos, não há falar em decadência, já que o mandado de segurança foi 

impetrado após um mês da ciência pessoal do ato coator, portanto antes 

dos 120 (cento e vinte) dias do prazo decadencial para a impetração do 

writ. 2. A nomeação em concurso público após considerável lapso 

temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do 

interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo 

suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do 

diário oficial, conforme recente jurisprudência desta corte. Súmula nº 

83/STJ. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgRg-AREsp 345.191; Proc. 2013/0151979-7; PI; Segunda Turma; Rel. Min. 

Humberto Martins; DJE 18/09/2013; Pág. 730) ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA 

postulada para o fim de declarar nulo o Decreto n.º 109 de 2018 e 

determinar nova convocação da impetrante para posse e exercício do 

cargo de motorista seja realizada através de carta registrada, forte no art. 

487, I CPC; (b) Tendo em vista o caráter mandamental do feito e a 

execução provisória do julgamento, expeça-se mandado para efetivo 

cumprimento da ordem judicial; (c) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (d) 

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, 

remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º 

do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003482-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado pela empresa D P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS – 

EPP contra ato do Sr. Ronaldo de Lima, pregoeiro oficial da Licitação n.º 

40/2018, no qual se insurge contra a decisão que inabilitou para o 

certame, ao fundamento de que não apresentou documentação 

autenticada pela Junta Comercial, o que seria, aos seus olhos, ilegal. 

Documentos acostados à inicial. Postergada a liminar para após as 

informações. Notificada a autoridade coatora, pugnou pela denegação da 

ordem, sob argumento de que a exigência de se encontra insculpida no 

edital. Documentos de resposta. Liminar indeferida. Manifestação do 

Ministério Público. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento. Decido. Versam os autos sobre pedido de concessão da 

segurança impetrado pela empresa D P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS 

– EPP contra ato do Sr. Ronaldo de Lima, pregoeiro oficial da Licitação n.º 

40/2018, no qual se insurge contra a decisão que inabilitou para o 

certame, ao fundamento de que não apresentou documentação 

autenticada pela Junta Comercial, o que seria, aos seus olhos, ilegal. O 

caso é de denegação da segurança. É cediço na jurisprudência pátria que 

o edital fixa as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS PARTES. O 

poder público exibe suas condições e o interessado, inscrevendo-se, 

concorda com elas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da 

legalidade e moralidade, como também pelo da vinculação ao edital. Sobre 

o tema, Marçal Justen Filho assevera que “A Administração tem liberdade 

para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá 

valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente 

suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório da 

licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador. Além da 

lei, o instrumento convocatório da licitação determina as condições a 

serem observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao 

instrumento convocatório complementa a vinculação à lei.” Pois bem. Dos 

autos, não se constata ilegalidade na decisão administrativa, conforme 

alegado na exordial. Observa-se que o ato atacado encontra seguro 

amparo no instrumento convocatório (Edital 40/2018), em seu item 8.4.4.1, 

na qual deixa que claro que balanço comercial deve ser registrado perante 

a Junta Comercial: “8.4.4. As empresas deverão apresentar Balanço 

Patrimonial, registrado na Junta Comercial, e Demonstração Contábil do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

acompanhados pelo índice de solvência geral. Vedados a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da 

apresentação da proposta.” No feito, a própria impetrante relata que 

apresentou apenas parte do documento autenticado pela Junta Comercial, 

estando, à evidência, em desacordo com as especificações previstas no 

edital, o que se revela suficiente para sua inabilitação. É da jurisprudência: 

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - Impetrante que 

se volta contra a inabilitação declarada pela autoridade administrativa, que 

a desclassificou de Pregão Eletrônico – Sentença de improcedência 

pronunciada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Autora 

que não apresentou contrato social atualizado, conforme exigia o edital – 

Inobservância que reclamava mesmo a sua desclassificação – Ausência 

de direito líquido e certo - Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - APL: 

10164452920148260053 SP 1016445-29.2014.8.26.0053, Relator: Rubens 

Rihl, Data de Julgamento: 30/09/2015, 8ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 30/09/2015) Não havendo ilegalidade a ser sandada por esta 

via constitucional, a denegação da ordem se impõe. Isto posto e por tudo 

mais que consta dos autos, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de 

consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no 

artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) 

Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei 

nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. (e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002525-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Samuel Longo (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO PARA 

CONTRARRAZOAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO n. 

1002525-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 
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[CONVÊNIO]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: 

DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI - EPP Endereço: Av Dos Pioneiros, s/n, 

centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Samuel Longo Endereço: Av Tancredo Neves, 1085, Cavalhada 2, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, pelo presente, INTIMO a Parte Autora, através de seu advogado 

legalmente constituído, via DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, 

querendo, contrarrazoe aos embargos de declaração contidos no evento 

14529096, cuja tempestividade já foi devidamente certificada às fls. 

15377701. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE GESTORA JUDICIÁRIA 

MATRÍCULA 24309

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007655-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO MALDONADO QUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Abílio Maldonado 

Quina contra Município de Cáceres, na qual este Juízo determinou a 

emenda da petição inicial no sentido de colacionar o requerimento 

administrativo e/ou o indeferimento da pretensão naquela seara, bem como 

pagamento de custas. Determinação de emenda à petição inicial. A parte 

autora requer restituição de prazo para proceder à emenda da inicial. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Pertinente à celeuma processual, este Juízo filia-se ao entendimento da 

imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim de constatar a 

pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos cidadãos é 

assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV 

CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do 

preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o 

interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via 

judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis 

vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman 

Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento 

administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, 

aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste gabinete em 

18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão 

por que conheço do Recurso Especial. Aberta a instância, passo ao 

exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o regime da Repercussão 

Geral, com controvérsia relativa ao presente caso: necessidade de prévio 

requerimento administrativo perante o INSS para os segurados exercerem 

o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal consideração para 

estabelecer, com o devido respeito a entendimentos em contrário e ciente 

da pendência de decisão na Corte Suprema, que a resolução da 

problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito constitucional. O 

principal argumento para levar a matéria ao plano constitucional é a 

previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que transcrevo: XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia facilmente que o direito 

fundamental de ação, garantido pelo preceito acima transcrito, é o centro 

da discussão aqui travada. Afinal, impor o requerimento administrativo 

como condição de acesso à Justiça seria a fixação da quaestio no exame 

do cumprimento do preceito constitucional em comento. Tenho a 

convicção, todavia, de que a resolução da matéria gravita no âmbito 

infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro cabe ressaltar 

que a verificação das condições da ação (aí incluído o interesse de agir) 

não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal o segurado teve 

acesso à Justiça materializado pelo presente processo. Nesse sentido 

convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Curso de 

Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar sobre o 

preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: “Entretanto, tal 

apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a presença de 

determinados requisitos, chamados de condições da ação, exigência que 

não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível. A 

falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de 

lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa apreciação. A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 

ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 

Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo entendimento, 

acrescentando importante conclusão no sentido de as condições da ação 

serem limitadoras do direito de ação: “Razões de ordem ética ou 

econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito ao 

provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 
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Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 
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situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. De mais a mais, incabível a restituição do 

prazo requerido, porquanto passados mais de 06 (seis) meses da petição 

em voga, a autora não atendeu à determinação retro. Isso posto, e por 

tudo mais que dos autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por 

ausência de interesse de agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas e 

sem honorários; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005440-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELY PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Ornely Pereira 

Leite contra Município de Cáceres, na qual este Juízo determinou a 

emenda da petição inicial no sentido de colacionar o requerimento 

administrativo e/ou o indeferimento da pretensão naquela seara, bem como 

apontar o valor atribuído à causa. Determinação de emenda à petição 

inicial. Em petição, a parte autora aponta que não há necessidade de 

requerimento administrativo e como apontar o valor atribuído à causa. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Pertinente à celeuma processual, este Juízo filia-se ao entendimento da 

imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim de constatar a 

pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos cidadãos é 

assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV 

CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do 

preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o 

interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via 

judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis 

vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman 

Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento 

administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, 

aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste gabinete em 

18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão 

por que conheço do Recurso Especial. Aberta a instância, passo ao 

exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o regime da Repercussão 

Geral, com controvérsia relativa ao presente caso: necessidade de prévio 

requerimento administrativo perante o INSS para os segurados exercerem 

o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal consideração para 

estabelecer, com o devido respeito a entendimentos em contrário e ciente 

da pendência de decisão na Corte Suprema, que a resolução da 

problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito constitucional. O 

principal argumento para levar a matéria ao plano constitucional é a 

previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que transcrevo: XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia facilmente que o direito 

fundamental de ação, garantido pelo preceito acima transcrito, é o centro 

da discussão aqui travada. Afinal, impor o requerimento administrativo 

como condição de acesso à Justiça seria a fixação da quaestio no exame 

do cumprimento do preceito constitucional em comento. Tenho a 

convicção, todavia, de que a resolução da matéria gravita no âmbito 

infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro cabe ressaltar 

que a verificação das condições da ação (aí incluído o interesse de agir) 

não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal o segurado teve 

acesso à Justiça materializado pelo presente processo. Nesse sentido 

convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Curso de 

Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar sobre o 

preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: “Entretanto, tal 

apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a presença de 

determinados requisitos, chamados de condições da ação, exigência que 

não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível. A 

falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de 

lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa apreciação. A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 

ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 

Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo entendimento, 

acrescentando importante conclusão no sentido de as condições da ação 

serem limitadoras do direito de ação: “Razões de ordem ética ou 

econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito ao 

provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 
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condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 
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processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. Isso posto, e por tudo mais que dos autos, 

consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de agir, 

forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas e sem honorários; (c) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 89683 Nr: 4946-05.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE RODOS VASSOURAS 

LUXOLAR LTDA ME, NELSON FERREIRA LIMA FILHO, MERCES MARIA 

POLIZER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO contra IND. E COM. DE RODOS VASSOURAS 

e OUTROS, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na 

via administrativa (fls. 114/116).

O Município informou o pagamento às fl. 114.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCP;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos 

(fls.69/74), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-sCumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 13904 Nr: 3023-56.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA, 

BRAULIO CEZAR GONÇALVES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 8234 Nr: 693-23.1999.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOKE'S AUDIO E VIDEO LTDA, AMÓS JOSÉ 

DE SOUZA, MARCELO MUNIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, Natália Maria Pereira dos Santos - OAB:, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

52578 §!&:o¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1746-92.2006.811.0006

 ESPÉCIE: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE RÉ: ALOÍSIO COELHO DE BARROS e NOVACOM ENGENHARIA DE 

CONCESSÕES S/C LTDA e ANTONIO CARLOS FRANCO ZUCCOLO e 

CONSULTANT - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA e 

PLINIO JUNQUEIRA DE CARVALHO e EMANUEL RONDON GARCIA e 

MARCOS DOS SANTOS e BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA

CITANDO(S): REQUERIDO(A): NOVACOM ENGENHARIA DE CONCESSÕES 

S/C LTDA, CNPJ: 86934924000180, BRASILEIRO(A)

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

através de seu representante legal, ingressou com a presente Ação Civil 

Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c pedido de 

Indisponibilidade de Bens contra Aloísio Coelho de Barros e outros, 

devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, o que segue.A prestação 

do serviço de água e esgoto fora municipalizado, tendo toda a estrutura 

antes em poder da SANEMAT sido revertido para o Município de Cáceres, 

consoante Termo de Acordo nº. 019/98, assinado entre o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Cáceres. Visando a escolha de um modelo de 

gestão do serviço público de água e esgoto, que estava sendo revertido 

do Estado para o município, o requerido e então prefeito municipal ALOÍSIO 

COELHO DE BARROS determinara a realização de licitação na modalidade 
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carta-convite, para a escolha de uma empresa que efetivasse este 

trabalho, a fim de prestar uma consultoria técnica, ensejando ao Alcaide 

Municipal subsídios para sua decisão.Convidadas as empresas para 

participar daquela licitação, sagrara-se vencedora a requerida 

CONSULTANT – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA, 

tendo assinado o Contrato Administrativo nº. 101/98-AJ-S, para a 

prestação da referida consultoria.Entretanto, sem qualquer parâmetro 

claro que fundamentasse seu “estudo”, a CONSULTANT apresentara um 

relatório superficial, embasado em uma argumentação pouco consistente e 

claramente contrária ao interesse maior da preservação do patrimônio 

público.Após descrever os fatos e fundamentos jurídicos que 

fundamentam sua pretensão, pugnou pela concessão liminar de medida de 

indisponibilidade de bens dos réus com vistas a viabilizar a reparação de 

dano causado ao erário.

DESPACHO: Diante do exposto, não verifico a presença dos requisitos 

legais e autorizadores do deferimento do pedido de indisponibilidade de 

bens em sede liminar, motivo pelo qual INDEFIRO, por ora, o pedido.Com 

fundamento no art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92, com a redação conferida 

pela Medida Provisória nº. 2.245-45, determino a citação dos requeridos, 

por Oficial de Justiça, para apresentar defesa no prazo legal, devendo 

constar do mandado as advertências previstas nos arts. 285, “in fine” e 

319, ambos do CPC.Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se 

e dê-se vistas ao Ministério Público (arts. 326 e 327, ambos do 

CPC).Intimem-se desta decisão.Concedo a prerrogativa prevista no art. 

172, § 2º, do CPC.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa, Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137445 Nr: 6758-14.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, TV DESCALVADOS 

LTDA, ELVIS ANTONIO KLAUK, TV PANTANAL LTDA, PATTY HENRY, 

PATTY HENRY, LAMBERTO MÁRIO HENRY, CASA D'IDEIAS MARKETING E 

PROPAGANDA LTDA, CRISPIM IPONEMA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TUBINO NEVES - OAB:12454

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

137445 §!.kN¨

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6758-14.2011.811.0006

 ESPÉCIE: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: RICARDO LUIZ HENRY e TV DESCALVADOS LTDA e PATTY 

HENRY e TV PANTANAL LTDA e ELVIS ANTONIO KLAUK e PATTY 

HENRY e LAMBERTO MÁRIO HENRY e CASA D'IDEIAS MARKETING E 

PROPAGANDA LTDA e CRISPIM IPONEMA BRASIL

CITANDO(S): REPRESENTANTE (REQUERIDO): PATTY HENRY, CPF: 

00343487195, RG: 2136409 SSP DF FILIAÇÃO: PEDRO HENRY NETO E 

MIRIAN HENRY, BRASILEIRO(A), CASADO(A), EMPRESÁRIA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da parte requerida acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

querendo oferecer MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO no prazo de 15 

(quinze) dias, consoante disposições insertas no artigo 17, § 7º, da Lei n. 

8.429, de 02/06/1992, acrescentado pela Medida Provisória n. 2.225-45, 

de 04/09/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por ato de Improbidade administrativa c/c Ressarcimento 

de dano ao Erário promovida por Ministério Público de Estado de Mato 

Grosso em face de Ricardo Luiz Henry e PATTY HENRY E OUTROS. O 

Ministério Público instaurou inquérito civil, com a finalidade de apurar 

supostas irregularidades na contratação de Serviços de Publicidade pelo 

Município de Cáceres, entre os anos de 2007 e 2008. Conforme a inicial 

verifica-se o envolvimento dos demandados RICARDO LUIZ HENRY e TV 

DESCALVADOS LTDA e PATTY HENRY e TV PANTANAL LTDA e ELVIS 

ANTONIO KLAUK e PATTY HENRY e LAMBERTO MÁRIO HENRY e CASA 

D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA e CRISPIM IPONEMA BRASIL. 

O Ministério Público conclui que a TV PANTANAL LTDA foi utilizada como 

fachada para o enriquecimento ilícito de PATTY HENRY E LAMBERTO 

MARIO HENRY. Diante disso o Ministério Público requer declaração dos 

atos de improbidade administrativa e condenação dos Réus.

 VALOR DOS DANOS: R$ 91.315,11( Noventa e um mil e trezentos e 

quinze reais e onze centavos)

DESPACHO: Na certidão de fls. 434 atesta que a Requerida Patty reside 

Santos.Realizei pesquisa do endereço junto à Receita Federal e Justiça 

Eleitoral e não consta alteração do endereço.Assim, tendo este juízo já 

diligenciado na cidade de Caceres em êxito, defiro o pedido de fls. 

436/437.Expeça-se edital de notificação.

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa , Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134690 Nr: 3716-54.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCARINA AVELINA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE a Exma. Procuradora Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153388 Nr: 671-71.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MACIEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

153388 §!0By¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 671-71.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): NIVALDO MACIEL DO AMARAL

CITANDO(A, S): Executados(as): Nivaldo Maciel do Amaral, Cpf: 

30383510163 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 88 de 839



DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.571,77

FINALIDADES: 1. CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 2. I N T I M A Ç Ã O do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para QUE FIQUE CIENTE dos ARRESTOS 

constantes das RESTRIÇOES JUDICIAIS SOBRE VEICULOS 

AUTOMOTORES (RENAJUD) E SOBRE O BLOQUEIO DE VALORES 

(BACENJUD), conforme comprovantes de fls. 40/41, cuja cópia se 

encontra anexa a este, ESCLARECENDO que, APERFEIÇOADA A 

CITAÇÃO e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto SERÁ 

CONVERTIDO em penhora, independentemente de termo, nos moldes do 

art. 830§2.º NCPC, oportunidade em que, nos termos do art. 12, caput, da 

Lei 6830/80, querendo, a parte executada poderá OPOR EMBARGOS, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

RESUMO DA INICIAL: Resumo: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) 

Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA nº 2013158, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

 DESPACHO: Vistos etc. Analisando os autos, vislumbra-se que até a 

presente data a parte executada não foi citada. Não sendo encontrado o 

devedor, há se de promover também o arresto de tantos bens quantos 

são necessários para garantia da dívida, pelo Sistema BacenJud e 

Renajud, forte no art. 7.º, III da LEF e art. 830 NCPC. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) Proceda-se à citação da 

parte executada por Edital; (b) Determinar o arresto de bens da parte 

devedora pelo Sistema BacenJud de valores até o montante da última 

atualização apresentada nos autos que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes à parte Executada, bem como pelo 

sistema RENAJUD e, nada sendo encontrado, proceda-se a consulta por 

meio do sistema INFOJUD; (c) Materializado o arresto, intimem-se as partes 

via DJE, nos termos do art. 830§1.º NCPC; (d) Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, converta-se o arresto em penhora, 

independentemente de termo, for tenho art. 830§2.º NCPC; (e) Restando 

infrutífera a diligência, intime-se o Exequente a indicar bens dos 

executados passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções Fiscais; (f) 

Às providências. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 24 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151508 Nr: 10346-92.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P S SIMÕES ALEM ME, PAULO SERGIO SIMÕES 

ALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151508 §!00)¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10346-92.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): P S SIMÕES ALEM ME e PAULO SERGIO SIMÕES 

ALEM

CITANDO(A, S): Executados(as): P S Simões Alem Me, CNPJ: 

07247234000187, brasileiro(a) e Paulo Sergio Simões Alem, Cpf: 

53617835104 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço em LOCAL INCERTO E 

NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.918,13

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata se de uma ação de execução fiscal proposta 

pelo Estado de Mato Grosso em face dos executados acima relacionados, 

decorrente da certidão de divida ativa CDA: 20129840 tendo em vista que 

os executados deixaram de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos 

prazos regulamentares, lançado por estimativa.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá (terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Renan de Magalhães Castrillon Bassan, estagiário, digitei.

 Cáceres - MT, 24 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87626 Nr: 3160-23.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R D R DUARTE ME, REGINA DIAS RIBEIRO 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 Em atenção ao pedido do exequente às fls. 57, amparada pelo artigo 152, 

inciso VI do CPC, impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE AUTORA para 

que regularize seu processo de compensação e proceda o pagamento do 

saldo remanescente sob pena de seu indeferimento.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151442 Nr: 10280-15.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSA CEBALHO, ESTELA 

CEBALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indeferir o pleito do exequente, vez que até o presente momento sequer 
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fora tentada a citação da parte executada;

 b) Promova-se a citação da parte executada pelas diversas modalidades 

constantes no art. 8º da Lei 6.830/80;

c) No mais, cumpra-se integralmente o despacho inicial;

d) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011289-02.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004467-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISY LAINE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RAMOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003697-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/11/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012003-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NUNES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007949-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012399-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FERREIRA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012399-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FERREIRA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007950-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DANTAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROK CAR ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA MICHELLE MARTINS OAB - SP197927 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003160-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE JAIVONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às 

providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de 

Direito.”

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000672-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROGERIO DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em nome 

do autor. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006311-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIA PEDROSA DE ALMEIDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006311-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALOISIA PEDROSA DE 

ALMEIDA BARROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos 

autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser 

retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na 

ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013463-23.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM FATIMA DE SA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO OAB - MT0011366A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013463-23.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: LILIAM FATIMA DE SA E SILVA 

EXECUTADO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte exequente juntou equivocadamente o documento 

de id. 11487447. Isto posto, intime-se a exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugne a exceção de pré-executividade de id. 2564011. 

Após, remetam-se os autos à contadoria ´judicial, a fim de elaboração de 

cálculo para elucidação deste Juízo. Na sequência, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011184-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAPHAELY TRINDADE DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011184-25.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: RENATA RAPHAELY TRINDADE 

DE MORAIS EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, etc. Considerando o 

depósito efetuado pelo executado, intime-se a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000634-51.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSSIMAR GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos comprovante de endereço em nome do autor. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DELUQUI MORALECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/12/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010859-84.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004350-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR VENANCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MARCONDES SCHWARTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. VISTO QUE, OS 

DOCUMENTOS ANEXADOS (CNH E CONTA DE ENERGIA) NÃO ESTÃO 

VISÍVEIS. ( ID 14739551 - Procuração (Procuração, Declaração, Doc. 

Pessoais)) DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (X ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE 

TRABALHO OU EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( X) 

CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH CARVALHO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012167-29.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012167-29.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Tendo em vista a certidão de id. 8791747, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, fornaça o endereço da 

executada. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006584-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SVERSUTH SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DELFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006584-75.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA JOSE SVERSUTH SILVA 

EXECUTADO: LUIZ ROBERTO DELFIM Vistos, etc. Intime-se o Exequente 

para que junte cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de ser realizada a tentativa de penhora no valor já informado nos autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010148-11.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DE CAMPOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010148-11.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ELENIR DE CAMPOS DE SOUZA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente a se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANA FORNAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001960-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DORIANA FORNAZARI 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA., DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Considerando a devolução da 

correspondência (id. 12744655), intime-se a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA LUNZ FILGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002281-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GRAZIELA LUNZ FILGUEIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Não há como 

incluir este feito na Semana Nacional da Conciliação, tendo em vista a 

pauta estar esgotada. Considerando a intenção de conciliação pela parte 

requerida, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, intimando as partes acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005172-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/12/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005535-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOILSON DA GUIA LEITE DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007546-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA NEVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/12/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004273-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO CAMPOS CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004282-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/12/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004284-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/12/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003830-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003827-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PESSOA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005401-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010819-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES APARECIDA FIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005803-53.2017.8.11.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 94 de 839



Parte(s) Polo Ativo:

RENAN APARECIDO FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003429-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MERGAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ANTECIPADA PARA A SEMANA NACIONAL 

DE CONCILIAÇÃO Senhores Advogados FINALIDADE: Intimação de 

Vossas Senhorias que a audiência de conciliação designada 

anteriormente foi ANTECIPADA para a SEMANA NACIONAL DE 

CONCILIAÇÃO, devendo comparecerem à audiência de Tipo: Conciliação 

Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 06/11/2018 14:15 (MT), 

acompanhados de vossos clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de contumácia e/ou revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004328-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO TAVARES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010757-28.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSTINA ESTEVAN ROCHA FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010757-28.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: OSTINA ESTEVAN ROCHA 

FERREIRA MENDES EXECUTADO: OI S/A, TNL PCS S/A, OI MOVEL S.A 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da dívida exequenda. Cumpra-se. CÁCERES, 16 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011881-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BASTOS DOMINGUEZ OAB - SP128434 (ADVOGADO(A))

Deborah katia Pini OAB - SP124789 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011881-12.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ANCORATUR TRANSPORTES 

COLETIVOS EIRELI - ME EXECUTADO: WURTH DO BRASIL PECAS DE 

FIXACAO LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003730-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DOS SANTOS MARKS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003730-74.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EXECUTADO: A. DOS SANTOS MARKS - 

ME Vistos, etc. Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Cite-se a parte promovida, via oficial de justiça, para que, caso 

queira, conteste a ação. Intimem-se as partes acerca da audiência 

designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h30min. Cumpra-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012025-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012025-83.2015.8.11.0006. REQUERENTE: STEFANY GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. Vistos, etc. 

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

efetue o pagamento da dívida sob pena de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005531-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JORGE RODRIGUES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005531-59.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: BENEDITO JORGE RODRIGUES Vistos, 

etc. Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a 

parte promovida, na forma e moldes legais. Proceda a secretaria da vara 

com o agendamento da audiência de conciliação, devendo as partes 

serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011786-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011786-45.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELA REGINA DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proceda a parte requerente com o 

devido cumprimento de sentença, juntando-se comprovação do 

recebimento das cobranças. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012108-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ARANTES CHEHUEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEODEMIR DE PAULA MARTINS OAB - MT0015347A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARDTOUR ECOTURISMO E EXPEDICOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012108-02.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARINA ARANTES CHEHUEN 

EXECUTADO: HARDTOUR ECOTURISMO E EXPEDICOES LTDA - ME Vistos, 

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

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002986-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALMIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002986-16.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA VALMIRA DA SILVA 

EXECUTADO: MARLUCI APARECIDA DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a 

parte Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 

17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011031-26.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CALONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON RAMOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011031-26.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIS CARLOS CALONE 

EXECUTADO: ADENILSON RAMOS PEREIRA Vistos, etc. Intime-se o 

exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cálculo 

atualizado, sob pena de ser realizada a tentativa de penhora no valor já 

informado nos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012136-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DA SILVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA FERNANDES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012136-33.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIA DA SILVEIRA CRUZ 

REQUERIDO: SILVIA FERNANDES FERREIRA Vistos, etc. Revoga-se o 

despacho de id. 4271756. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos cópia legível de seus documentos pessoais. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010829-44.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANE MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A 

DISTANCIA - ABED Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

em seu nome comprovante de endereço, para fins de fixação de 

competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011628-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELAINE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011628-87.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SUELAINE FRANCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias,junte aos autos 

comprovante de endereço em seu nome. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA CARDOSO AZARITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010000-63.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELA MARIA CARDOSO 

AZARITE REQUERIDO: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012123-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO PENHA DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012123-34.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DIVALDO PENHA DELUQUI 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012060-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012060-09.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu nome. Cumprida 

a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEINI TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003120-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LEINI TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos procuração pública, tendo em vista a parte não ser 

alfabetizada, comprovante de endereço em seu nome, como também cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e 

extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003122-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003122-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALUIZIO MARCOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos procuração assinada, cópia legível 

de seus documentos pessoais, comprovante de endereço em seu nome, 

como também cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a 

ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na 

ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012115-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GUIMARAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012115-57.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELICA GUIMARAES 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos comprovante de endereço em seu nome. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011950-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011950-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TAILA CRISTINA FERNANDES 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos comprovante de enedereço em seu nome, 

bem como cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser 

retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na 

ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003375-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JARBAS DE SOUZA PIRES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Verifica-se no autos que 

a parte Requerente não poderá comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22.11.2018, em razão de estar em viagem entre os 

dias 17.11.2018 e 28.11.2018, conforme manifestação e documento de 

comprovação juntados nos ID(s) 14502183 e 14501334. Assim, 

designe-se uma nova data para a realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes, nos termos e formas legais. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011085-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON SILVA DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA INEZ PEREIRA (REQUERENTE)

JOAO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010073-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO DE ARRUDA FIALHO, 

GERALDA INEZ PEREIRA REQUERIDO: ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA, 

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Designo o dia 22 de novembro de 2016, às 

15h00min. Intimem-se as partes acerca da solenidade, devendo os 

mesmos comparecerem acompanhados de até 03 (três) testemunhas. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA INEZ PEREIRA (REQUERENTE)

JOAO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que o ano 

da audiência designada no despacho do ID- 4967346 é 2018. CÁCERES, 

24 de outubro de 2018. ELIELZE MARQUES DO AMARAL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO 

FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 TELEFONE: (65) 

32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA INEZ PEREIRA (REQUERENTE)

JOAO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que o ano 

da audiência designada no despacho do ID- 4967346 é 2018. CÁCERES, 

24 de outubro de 2018. ELIELZE MARQUES DO AMARAL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO 

FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 TELEFONE: (65) 

32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005594-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

PEDRO BERGANHOLI PIMENTA OAB - SP348929 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/12/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007524-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CHAIER TORTORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/12/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006749-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006752-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS OAB - SP124272 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 

PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROCA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELYMAR C. ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA CONCEICAO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL,SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO CARLOS STEFANELLO 34026908100 (REQUERENTE)

VALDINHO CARLOS STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BOSCHI MELO OAB - SP312160 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002725-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINHO CARLOS 

STEFANELLO 34026908100, VALDINHO CARLOS STEFANELLO 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Compulsando os autos, verifica-se que as 

partes entabularam acordo, tendo este sido cumprido. Isto posto, 

homologa-se a transação pactuada, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010921-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010921-90.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: FRANCISCO CARLOS 

FERREIRA EXECUTADO: POSITIVO INFORMATICA S/A, MOVEIS ROMERA 

LTDA Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

24 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011800-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE RODRIGUES CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011800-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LEONICE RODRIGUES 

CEBALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe os dados bancários. Após, tendo em vista a 

revogação do Provimento n°. 68-CNJ, através de decisão proferida no 

Pedido de Providências 0003580-38.2018.2.00.0000, expeça-se alvará 

para levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta a ser indicada pela parte exequente. Transitada 

em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007634-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007634-39.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: CLEONICE ROSA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ELZA VIEIRA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a 

requerente foi intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer o 

prazo sem que houvesse qualquer manifestação. Por fim, não há que se 

falar em ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a 

parte foi devidamente intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. 

Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-36.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010276-36.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: CARMEM LUCIA DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela 

executada, alegando a sua não intimação do projeto de sentença de id. 

2837748 devidamente homologado no id. 2837749. Manifestação da parte 

exequente no id. 13968209. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

impugnante foi devidamente intimada da sentença, conforme movimento 

55, bem como para pagar a dívida (movimento 65). Isto posto, julga-se 

improcedente a impugnação apresentada. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça seus 

dados bancários. Após, tendo em vista a revogação do Provimento n°. 

68-CNJ, através de decisão proferida no Pedido de Providências 

0003580-38.2018.2.00.0000, expeça-se alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta a ser 

indicada pela parte exequente. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164596 Nr: 1741-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR FELIPE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc,

Compulsando os autos verifica-se a ausência de todas as testemunhas 

não inquiridas, sendo que não foram devidamente intimadas conforme 

verifica-se o sistema APOLO, exceto a testemunha Jackson Renner que 

devidamente intimado não compareceu ao ato processual. Nessa senda 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o Ministério Público atualize o 

endereço das testemunhas não localizadas, sob pena de preclusão.

 Intime-se a Defesa para que manifeste quanto à inquirição das 

testemunhas.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 214122 Nr: 2441-60.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALVES DA SILVA, DEVANIR 

VALENTIN DITOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos etc,

Haja vista ausência das testemunhas de acusação, hei por bem 

redesignar o ato processual para o dia 13 de março de 2019, às 

14h00min. Requisitem-se novamente as testemunhas arroladas pela 

acusação.

 Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a Defesa atualizar o endereço 

das testemunhas não localizadas, sob pena de preclusão.

 Sai o denunciado Devanir Valentin Ditoti pessoalmente intimado. Ante o 

teor de certidão de fls. 106, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a 

defesa do acusado Devanir Valentin Ditoti.

 Decreto a REVELIA nos termos do artigo 367 do Código de Processo 

Penal do acusado Juliano Alves da Silva, pois ciente do andamento 

processual fls. 71 (verso), mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, 

nos termos da certidão de fls. 102. Todavia, haja vista a informação de fls. 

104, intime-se o acusado no endereço informado, sem prejuízo da decisão 

ser posteriormente revista.

 Intime-se o advogado do acusado Juliano, para que informe este juízo se 

ainda patrocina a defesa do acusado, pois deixou de comparecer ao ato 

processual e não justificou a impossibilidade de seu comparecimento.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231551 Nr: 2142-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ESPINOSA SOUTO, NILSON 

APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA para, no 

prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187458 Nr: 6597-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 (...) Destarte, tendo em vista que a denúncia foi recebida na data de 

02.09.2015, verifica-se que a prescrição operou-se em 01 de SETEMBRO 

DE 2018. Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV e V c/c Art. 109, VI, 

do Código Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado KENNEDY 

DA SILVA MARQUES, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito 

previsto no artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, pela ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição. Saem as partes devidamente 

intimadas. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228895 Nr: 441-53.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL DA SILVA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15.764

 Vistos etc,

Verificando que o crime é de competência do juizado especial criminal, hei 

por bem declinar da competência em favor da 5ª Vara de Cáceres/MT.

 Comunique-se o juízo deprecante.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231551 Nr: 2142-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ESPINOSA SOUTO, NILSON 

APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 +Autos nº. 2142-49.2018.811.0006

Código: 231551

Vistos etc,

 I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando aos acusados WESLEY ESPINOSA SOUTO 

e NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA, como incursos nas sanções 

nela imputadas.

II – Cite-se os réus, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não terem 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO o item “a” da cota ministerial de fls. 54, de juntada de certidão 

de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, do sistema SIAP/TJMT.

 Ciência ao Ministério Público.

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

Cáceres/MT, 14 de junho de 2018.

Helícia Vitti Lourenço

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237002 Nr: 5908-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIGINETO DE ANICESIO, DEVAIL DA SILVA 
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MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc,

I – Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30/11/2018, às 14h00min. 

(CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório dos réus, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

IV – Requisitem-se os réus.

V - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231545 Nr: 2137-27.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA, MICHAEL 

JONNY SALVADOR DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA, Cpf: 

03569698190, Rg: 21435731, Filiação: Delane Ribeiro Coelho e Gerson 

Ferreira Costa, data de nascimento: 14/03/1991, brasileiro(a), natural de 

Guaira-PR, solteiro(a), Telefone 66-9-9939-0038. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de ALLAN 

MARVIN FERREIRA COSTA, acima qualificado, pela conduta típica prevista 

no artigo 180, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc, I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do Artigo 625 da CNGC/MT, dando aos acusados 

ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA e MICHAEL JONNY SALVADOR DE 

MATOS, como incursos nas sanções nela imputadas.II – Cite-se os réus, 

nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para responderem à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.III – Na resposta, os acusados 

poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessário (Art. 396-A).IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou 

declarando os réus não terem condições de constituir defesa, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública para oferecê-la em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.V – Após, conclusos 

para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.VI – DEFIRO os itens “a” e 

“b” da cota ministerial de fls. 59, de juntada de certidão de antecedentes 

criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, do 

sistema SIAP/TJMT e a juntada da avaliação indireta do veículo, extraída 

através da tabela FIPE .Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 24 de outubro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237002 Nr: 5908-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIGINETO DE ANICESIO, DEVAIL DA SILVA 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc,

Determino o total cumprimento da decisão proferida, fl. 82.

 Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 186482 Nr: 6059-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, 

HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA, 

WELLEY HERNANDES DO CARMO, EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Diego de Paula 

Ferreira - OAB:21997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12.586, 

EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20681/O, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/O, 

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:, THAIANY COSMES DA SILVA - 

OAB:, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Intimar os advogados do denunciado Heldercley Clemente da Silva, para 

que apresentem memoriais finais nos autos dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153865 Nr: 1219-96.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos.

Junte-se aos autos os documentos pendentes de juntada de acordo com o 

lembrete do sistema Apolo.

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu atual 

regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 

7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de 

regressão de seu regime. Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma 

específica para que o recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa 

necessidade de designar-se audiência de justificação para a oitiva do 

recuperando quanto a falta grave supostamente cometida, mas apenas de 

que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido: 

(TJ-PR – autos 8147137 – Rel. Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - 

Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal).

A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 
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intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.

Intime-se o recuperando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

as derradeiras justificativas por escrito.

Após, oficie-se à Cadeia Pública local solicitando agendamento de dentista 

em rede pública em favor do reeducando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227843 Nr: 12733-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA GOMES - 

OAB:18990/MT, SILVIA REGINA COSTA SOTO - OAB:18509/MT

 Autos n° 12733-07.2017.811.0006 – Cód. 227843

Vistos.

Manifeste-se a defesa, acerca do pleito de desconversão da pena 

restritiva de direitos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230207 Nr: 1315-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RUSTIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN KARDEC CABRAL 

JUNIOR - OAB:45623/GO

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público.

Oficie-se conforme o requerido.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212147 Nr: 970-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO XIMENES LEITE, PAULO 

HENRIQUE NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705-MT

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, intime-se o representante legal do Conselho 

da Comunidade para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga a Juízo a 

relação de pagamentos efetuados de forma identificada pelos réus, uma 

vez que existe determinação em fls. 70 para que os depósitos sejam 

identificados.

Com a reposta, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223167 Nr: 9339-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VANINI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Autos n° 9339-89.2017.811.0006 – Cód. 223167

Vistos.

Converto o feito em diligências.

Ante a juntada do laudo pericial nos autos, manifestem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 5705-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Vistos.

Analisando os autos, em especial o pleito ministerial de fls. 793/794, 

entendo que o mesmo deve ser acolhido, com a consequente oitiva dos 

corréus Emerson Pedro da Fonte e Maycon Fabiano Ramos Cabreira como 

testemunhas do Juízo.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, em relação à busca da 

verdade real, a oitiva de referidos corréus, que foram ouvidos os autos 

apartados e originários, é de extrema importância para a elucidação dos 

fatos e seu real desenrolar.

Saliento ainda, que a oitiva dos mesmos, na qualidade de corréus foi 

procedida nos autos principais, e estariam inseridos em um mesmo 

processo penal, se não fosse o desmembramento dos presente autos, o 

que demonstra a inexistência de prejuízo às partes.

Assim, defiro a oitiva como testemunha do Juízo dos corréus Emerson 

Pedro da Fonte e Maycon Fabiano Ramos Cabreira, os quais serão 

ouvidos na audiência já designada por este Juízo às fls. 795.

Requisitem e intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227843 Nr: 12733-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA GOMES - 

OAB:18990/MT, SILVIA REGINA COSTA SOTO - OAB:18509/MT

 Acolho a cota ministerial de fls. 40.

 Oficie-se o diretor da cadeia pública para que acoste aos autos eventuais 

planilhas de remissão do acusado.

 Após, elabore-se cálculo de pena, dando vistas do processo às partes 

posteriormente.

 No mais, certifique-se se o réu encontra-se preso pelo presente feito, e 

em caso afirmativo, proceda a colocação de tarja preta no processo.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 5705-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de ARAPUTANGA/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino
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Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 116934 Nr: 1749-64.2017.811.0005

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimei a parte autora para apresentar os documentos 

solicitados na página 59.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000575-66.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): GABRIELA FORTES RÉU: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA 

Vistos. 1- Tendo em vista a alegação da parte Requerida, bem como o fato 

de que não houve juntada da petição inicial, concedo o prazo de 48 horas 

para que seja juntado a estes autos cópia da petição inicial do processo 

nº 1000496-87.2018.8.11.0005 que tramita perante a Segunda Vara de 

Diamantino. 2- Cumpra-se. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000983-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

J. V. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que apresente impugnação 

à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000929-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FREITAS LIMA OAB - SP278642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para que informe nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, quais são os confinantes, bem como 

os seus respectivos endereços atualizados.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000929-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FREITAS LIMA OAB - SP278642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Araçatuba-SP nos autos, e/ou sua 

devida distribuição no Juízo deprecado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000867-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LURDES VEZIGN AZZI (DEPRECADO)

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (DEPRECADO)

MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES (DEPRECADO)

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES (DEPRECADO)

ANTONINHA DOS SANTOS (DEPRECADO)

ARDUINO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO FINALIDADE: Nos termos da 

legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a 

parte Autora, por seus advogados para que fique ciente da CERTIDÃO ID 

10764562 e se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: Art. 393 da CNGC: “Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parteinteressada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. Diamantino , 24 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Tatiane de Souza Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000769-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a petição de id 9498672.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

DELIO ALVES DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a carta precatória devolvida de id 15809933.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROLLEMBERG (AUTOR(A))

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que apresente impugnação 

à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIZ CONTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALTAIR BATISTA (TESTEMUNHA)

CRISTIANO MENDES LUYTEN (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a petição do perito de id 16056412.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ VITORASSI (EXECUTADO)

BELA ARTE HOME EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a guia de certidão de id 15849420, bem como realize a sua retirada 

no Cartório da Primeira Vara.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81577 Nr: 206-36.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 210.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27564 Nr: 2843-67.2005.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra, Lúcia Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Bezerra Pache - 

OAB:2.280/MT, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

O pedido de fls. 172, concernente ao levantamento de valores, resta 

prejudicado, vez que inexiste valores vinculados no presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11418 Nr: 1401-42.2000.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 58.

Intimem-se. Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83871 Nr: 2988-16.2011.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Cazetta, Mirian Regina de Cezari Cazetta, 

Walter Trabachin Junior, Célio Aparecido Cazzeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deutsche Bank S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Greco de G. 

Cardoso - OAB:230646-A, Mirella Guedes Campello - 

OAB:203.715/SP, Waldemar Deccache - OAB:140500-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 816, uma vez que a sentença de fls.782/784, 

datada de 20/03/2015, já determinou a intimação dos embargantes para 

comprovarem, em 10 dias, a insuficiência financeira, sob pena de 

revogação da Justiça gratuita.

Por outro lado, houve, ainda, a determinação suspendendo os presentes 

embargos à execução até o julgamento definitivo da ação de resolução 

contratual nº 2733-63.2008.811.0005, que ainda, não ocorreu, uma vez 

que pendente de análise recurso de embargos de declaração, conforme 

constatado no sistema apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 1653-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar José Tansini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber, 

Manoel Leite da Silva, Antonio Danilo Trevisol Guerini, Suely Furlan da 

Silva, Sedilce Maria Ferrarini Guerini, Cesar Galvan, Município de 

Diamantino/MT, CDM ParticipaçãoSocietária e Bens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:16027/MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 239.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84475 Nr: 3686-22.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Julio César Machione Mori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, João Roberto 

Kroling, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Sandro Pissini Espíndola - OAB:6.817

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 284.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100668 Nr: 1765-86.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Vançan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (fl. 

176verso).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41589 Nr: 2389-48.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (fl. 

453verso).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41514 Nr: 2331-45.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelma Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26652 Nr: 905-37.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arduino dos Santos, Claudinei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 282, dê cumprimento integral à sentença de fls. 

266/267.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80256 Nr: 2645-54.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo, Antonio Renê Bortolo, 
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Claudio Bortolo, Graziela Andriette Borim Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 309/310.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34665 Nr: 2812-76.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Jesus Presotto, Caio Presotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Presotto - OAB:104498/MG, 

Carlos de Jesus Presotto - OAB:35401/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36186 Nr: 1046-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia da Silva, Celiane Maria Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 199.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23732 Nr: 1757-95.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 170/172.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88731 Nr: 1060-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Alves da Silva- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 193.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89989 Nr: 2320-74.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano de Oliveira Moreira, Francieli Tonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 160

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45189 Nr: 1847-93.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de 

escoado o prazo prescricional do título executivo a parte exequente 

indicar patrimônio passível de penhora, com a devida anotação no Sistema 

Apolo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40776 Nr: 1595-27.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo, Claudio Bortolo, Graziela 

Andriette Borim Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, proceda-se com a avaliação do bem penhora, SERVINDO 

COMO PARÂMETRO A SACA DE SOJA PARA INDICAR O VALOR DA 

TERRA NUA DESTINADA PARA SUA PRODUÇÃO. TODAVIA, AS 

BENFEITORIAS ACESSÓRIAS DEVEM SER AVALIADAS COM BASE EM 

MOEDA CORRENTE (§ 1º do art. 184 da CF/88, por analogia). NO 

TOCANTE À RESERVA LEGAL, O VALOR AMBIENTAL AGREGADO (REsp 

1114164/RS – Relatora: Min. Eliana Calmon – 19.10.2012).Aportando a 

avaliação intime-se as partes.Havendo impugnação, vistas ao exequente e 

após, voltem-me os autos conclusos.O credor deverá apresentar a 

planilha atualizada do débito, bem como o extrato da matrícula devidamente 

atualizada após a juntada do laudo da avaliação.Não havendo 

impugnação, nomeio como leiloeiros judiciais o SR. JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 

Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural pela Federação de 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o SR. WELLINGTON 

ARAUJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural pela 

Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com 

endereço na Rua Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de 

Cuiabá/MT, CEP.: 78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, 

www.araujoleiloes.com.br, fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758, 

tomando as diligências necessárias que lhes incumbirem.Fixo a comissão 

dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem 

arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a 
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Gestora, em seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para 

a realização da HASTA PÚBLICA. Registro que impugnação a avalição 

com caráter meramente protelatórios acarretará em multa por litigância de 

má-fé.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5167 Nr: 535-73.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 234.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33568 Nr: 1832-32.2007.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 282.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85738 Nr: 1224-58.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sonia da Silva Baldez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Alixeivihc Talayv, Edilson José 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla de Araujo Balduino 

Medeiros - OAB:9.519/MT, Marcellle Thomazini Oliveira Portugal - 

OAB:10.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz José Ferreira - 

OAB:8212, Zoé Oliveira da Conceição - OAB:9366

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44915 Nr: 1574-17.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 156.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104090 Nr: 139-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 165/166 a parte demandada não concorda com os 

valores cobrados pelo perito.

Pois bem, o valor dos honorários indicado pelo perito, a meu ver, não está 

elevado, considerando-se a complexidade do trabalho a ser 

desempenhado.

Ora, levando-se em consideração as exigências técnicas e profissionais 

relativas à realização da perícia, bem como o zelo e o tempo de trabalho 

que o caso requer, a verba honorária pericial deve ser mantida em R$ 

2.600,00 (dois mil e seiscentos).

Nesse sentido:

“EMENTA: HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DO VALOR - 

COMPLEXIDADE - MODERAÇÃO. A fixação dos honorários periciais 

honorários periciais deve levar em consideração o tempo a ser 

despendido para a realização da prova técnica e a natureza, o local e a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, visando a justa 

remuneração do perito.” (TJ/MG - Agravo De Instrumento N° 

1.0145.07.400100-2/001, 15ª Câmara Cível, Dês. Relator Maurílio Gabriel, 

DJ 05/12/2008).

Ante o exposto, mantenho-os fixados no valor de R$ 2.600,00.

Intime-se a parte demandada para depositá-los no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Aportando o pagamento, voltem-me os autos conclusos para expedição 

de Alvará Judicial em favor do perito, para que ele possa iniciar os 

trabalhos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13416 Nr: 1350-94.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Lopes de Almeida Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Takatsuka - 
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OAB:43638, Rodrigo Carlos Aureliano - OAB:189.676

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82829 Nr: 1641-45.2011.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 198.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2257-78.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeiri Fanti

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91998 Nr: 550-12.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Molina Textil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea de Lurdes Zuliane de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - 

OAB:232216, SUZANA COMELATO GUZMAN - OAB:155367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95605 Nr: 2849-59.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT, Marco André Honda Flores, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simavar de Souza Neves

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97487 Nr: 347-16.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Caetano de Oliveira, Elton da Rocha 

Caetano

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erica Sanches Casati - 

OAB:OAB/MT 9.422, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35420 Nr: 274-88.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira, Alcides Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina 

Borges Casetta, Isabel Cristina Gaino Ferreira, Roberto Casetta Ferreira, 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes RF Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido nos termos do petitório de fl. 321.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1938 Nr: 1035-71.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stutz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103238 Nr: 3079-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Luiz Lopes Barros ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 
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OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97614 Nr: 414-78.2015.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Ceveriana Helena 

Leme de Carvalho Rosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Vânia Aparecida Nantes - 

OAB:6358/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do petitório de fl. 198, intime-se o Oficial de Justiça para retificação da 

avaliação.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110883 Nr: 3103-61.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Mantelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Andreani, Rafael Braguim Andreani, 

Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:OAB/MT 15013

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucro 

Cessante e Dano Emergente C/C Antecipação de Tutela ajuizada por 

AMARILDO MANTELLI em face de EVANDRO ANDREANI, RAFAEL 

BRAGUIM ANDREANI E MAPFRE SEGUROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 342/342verso, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 342/342verso).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 342/342verso e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1653 Nr: 112-79.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Teodomiro Alves de 

Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnor Serafim Junior - 

OAB:79.797/OAB/SP, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, Rogério 

de Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40865 Nr: 1401-27.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Cotton Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 122.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40691 Nr: 1357-08.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva, Maria Gorete Pereira 

Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 277.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94037 Nr: 1915-04.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 97.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, certifique-se e dê cumprimento 

integral à decisão de fls. 94/95.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 82-82.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalgisa Rodrigues Santos Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 97, dê cumprimento à decisão de fl. 88/89.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32932 Nr: 1125-64.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 131), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 144-21.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Orides da Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 241.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 2683-61.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari, 

Zelírio Peron Ferrari, Ironi Peron Ferrari, Ilva Maria Milani Ferrari, Silvania 

Maria Ghisi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco 

do Brasil S/A em face de Idair Peron Ferrari e outros, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fl. 111) o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fl. 111) o cumprimento do acordo, pugnando, 

ainda, a baixa das restrições do imóvel dado em garantia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honrários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 2698-35.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ramos Filho, Santina Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 

B

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37272 Nr: 2128-20.2008.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Maroni da Silva, Vanilo de Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Anazônia S/A Ind. Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Benedito Rosa Filho - 

OAB:10413, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 2869-50.2014.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonelo Materias para Costrução Ltda, Adriane Izabel 

Gerherdt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorasci Izabel Gerhardt, Tonelo Materias para 

Costrução Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente Srª Adriane Izabel Gerhardt de fls. 121/123.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente Tonello Materiais de 

Construção Ltda para, manifestar-se acerca da impugnação de fls. 

113/119, no prazo legal.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98370 Nr: 793-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Mussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 Vistos, etc.

Após as formalidades legais, arquive-se o feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44891 Nr: 1550-86.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários periciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo 

Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, 

NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os 

autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27501 Nr: 1535-93.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Santana Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Cotton Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT, Luciana Ramos Fernandes - OAB:12378/MT

 Vistos etc.

Proceda-se, conforme requerido em petitório de fls. 162/163.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39929 Nr: 754-32.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daina Cristina Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 128), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28602 Nr: 111-79.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, acerca da manifestação do Oficial de Justiça de fls. 180/181.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33931 Nr: 2179-65.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 112 de 839



TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 2967-06.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12385 Nr: 323-76.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Augusto, Venceslau Felicio 

Augusto, Luiz Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985, Rodrigo 

Cordeiro Teixeira - OAB:8.296-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 278/279.

Proceda-se com a avaliação do bem penhorado e, após, lavre-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 2069-42.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis e Lubrificantes FPM 

Ltda, Arnaldo Fragoso, Maria Solange Gilbertoni, Cirlei Freitas Balbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CANCELO a decisão de fls. 308/309.DEFIRO o pedido de 

fls. 311/132 e, DETERMINO, sejam os autos encaminhados ao distribuidor 

para retificação do polo ativo na demanda, fazendo constar a ATIVOS S/A 

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS, como parte 

autora.Proceda-se com alteração no polo ativo, para que passe a constar 

como parte autora ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS.Intimem-se os demandados para ciência da substituição da 

parte credora.Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 1866-41.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Romélio Riediger, Renato 

Riediger, Marli Carris Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 169/188.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) executado(s) dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41635 Nr: 2442-29.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audo Junior Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se acerca da preclusão das vias ordinárias da decisão de fls. 

150/154.

Intime-se a parte credora para comprovar que a parte devedora é credora 

nos autos do processo tombado sob nº 8010495.81.2014, em trâmite no 

Juizado desta Comarca.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 449 Nr: 209-84.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hugo Nascimento Picada, José Maria de 

Souza Picada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Picada Gazen - 

OAB:14459/RS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 461/463.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108541 Nr: 1839-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves de Oliveira Dias

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11768 Nr: 1739-16.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Laerte de Souza, Edmar José de Souza, 

Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

De início, proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 

439/439verso, uma vez que o leilão foi cancelado, consoante decisão de 

fls. 413/417.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84906 Nr: 4033-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Signori , Pissini e Marquesini - 

Sociedade de Advogados, Gustavo Amato Pissini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia das partes, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos a avaliação do bem penhorado.

Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013, tomando as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108075 Nr: 1638-17.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Erdmann Sauerbier

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 2336-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique, Derneval Pingo 

Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anna Aparecida José de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizada por Valentina Ponce 

Devulsky Manrique em desfavor do Espólio de Anna Aparecida José de 

Brito, ambos devidamente qualificados nos autos.

De início, adota-se a Senhora Gestora as providências necessárias para a 

retificação no nome dos litigantes na capa dos autos e no Sistema Apolo.

 Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram pugnando 

pela homologação e suspensão do feito (fls. 297 e 297verso).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 297 e 297verso), 

todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o 

efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que 

determino a imediata conclusão do mencionado processo para a devida 

extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Eventuais custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6023 Nr: 537-09.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122940 Nr: 4512-38.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3740 Nr: 51-24.1997.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. Griebeler ltda, Mário Luiz Griebeler, Flávio 

Rogério Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12174 Nr: 92-49.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Rogério Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Resino, João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A, Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 588.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7274 Nr: 626-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postos De Serviços Máximos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 3513-03.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IML, GMMA, Solange Aparecida de Oliveira Manrique, 

Solange Aparecida de Oliveira Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Transportes Aereos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 
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para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89842 Nr: 2189-02.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cícero de Lima, Nereo Granzotto, 

Norton Marcos Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, Neri Terezinha 

Granzotto Santos, Izolde Neusa Granzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91148 Nr: 3342-70.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Silvio Ferreira

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6197 Nr: 390-22.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26269 Nr: 653-34.2005.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Palhamo Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86599 Nr: 2211-94.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 125.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85872 Nr: 1374-39.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Rodrigues Maciel

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA em face de ISAIAS RODRIGUES MACIEL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 133, a parte autora pugna pela desistência do feito 

executivo em relação ao executado ISAIAS RODRIGUES MACIEL, em 

virtude de seu falecimento.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que os devedores não foram citados, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte credora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO - 

DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS CO-DEVEDORES – POSSIBILIDADE 

- RECURSO IMPROVIDO. O exequente tem a livre disponibilidade da 

execução, podendo desistir, a qualquer momento, em relação a um, a 

alguns ou a todos os executados, mesmo porque a execução existe em 

proveito do credor, para a satisfação do seu crédito.” (TJ/MT - AI 

9856/2002, Des. José Ferreira Leite, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, J: 31/03/2004, P: 20/04/2004.)

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85516 Nr: 915-37.2012.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 397/599, a parte autora alega que o pedido da emenda 

da inicial de fls. 560/566, relativo ao valor da causa não foi apreciado, 

restando, assim, impossível o recolhimento das custas processuais, 

conforme determinação nos autos.

Da análise dos autos, verifico que o autor, apurou-se o valor a ser dado à 

causa de R$ 1.188.587,30 (fls. 560/566).

Ante o exposto, RECEBO a emenda da inicial, atinente ao valor da causa.

Ao distribuidor para retificar no Sistema Apolo e na capa dos autos o valor 

da causa de R$ 1.188.587,30.

Sanada a irregularidade, intime-se a parte autora para cumprir a 

determinação de fls. 593/594.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44278 Nr: 944-58.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustivel Arenapolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9986 Nr: 267-77.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurélio Sinópoli, José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no PROTESTO.

Expeça-se a Certidão Judicial para o registro em cartório, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22016 Nr: 704-16.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icec Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisandro Carlos Julio - 

OAB:265662/SP

 Vistos etc..

Em petitório de fl. 488, a parte exequente pugna seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução, bem como busca de bens pelo sistema Renajud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Por outro lado, o deferimento de busca de bens via Renajud é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO tão somente a busca e penhora de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 

de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2188 Nr: 540-32.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth, Silvio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Cassio de Almeida 

Ferreira - OAB:13.441 - E, Gisele Raquel Zulli - OAB:10397/MT, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5325-MT, Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4.699

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35340 Nr: 197-79.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3827 Nr: 580-09.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Salete Lugokenske.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, EDUARDO TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267, 

Gabriella Silva Borghesi - OAB:, Rafael Comar Alencar - 

OAB:41585/PR, Ralph Pereira Macorim - OAB:46123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 660-70.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCdCdMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelvin Calsa - OAB:15.544/SC

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 267 Nr: 3778-68.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 2190-65.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Belote dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101363 Nr: 2177-17.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Farias de França

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 82349 Nr: 1065-52.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEdMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT -7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2326 Nr: 513-49.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelindo José Pellegrin Garlet, Milton João 

Gubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108451 Nr: 1788-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabirlene Souza Batista - ME, Fabirlene Souza 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106534 Nr: 1004-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graniel Industria e Comercio de Alimentos 

Ltda,, Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106536 Nr: 1006-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio Almeida Ribeiro - OAB:5.308 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Em petitório de fl. 107, a parte exequente pugna seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução, bem como busca de bens pelo sistema Renajud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Por outro lado, o deferimento de busca de bens via Renajud é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO tão somente a busca e penhora de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 

de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 291-42.1999.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sperafico da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luiz Pasqualli - 

OAB:41.932/PR, Egberto Fantin - OAB:35.225/PR, Izabelle Epifanio - 
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OAB:19915/O, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges - 

OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Ante o exposto, DECLARO NULA A CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA, 

bem como ANULO todos os atos processuais.Intimem-se. Cumpra-se, 

e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102674 Nr: 2797-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28741 Nr: 20-86.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45559 Nr: 2216-87.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 2081-17.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeleto, Roberto 

Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3532 Nr: 454-56.1998.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roldão Soares Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:6000/MT, Sebastião Carlos Araújo Prado - 

OAB:10.001/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Proceda-se com a inclusão da restrição via Renajud, conforme 

determinação de fl. 554/555.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necesário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1519 Nr: 205-81.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 
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conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1529 Nr: 57-36.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida, Vanilso de Rossi - MD Síndico da massa Falida da OLVEPAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Macedo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29334 Nr: 641-83.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIeCdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903/MT, Marcela de Souza Garcia - OAB:11.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106334 Nr: 945-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109080 Nr: 2111-03.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteir Santos Nascimento

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109191 Nr: 2175-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Luiz Lopes Barros ME, Eliton Luiz Lopes 

Barros

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82461 Nr: 1197-12.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nésio Capatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelle Rodrigues da Costa e 

Faria (promotora de Justiça) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucila Cristina Piedade 

Prestes Capatto - OAB:8962

 Vistos etc.Pendente de análise os pedidos de fls. 248/249.De início, defiro 

o pedido da parte autora e inverto o ônus da prova.Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova, ela tem sido admitida aos casos que anseiam 

a proteção do meio ambiente, sobretudo quando tutelado via Ação Civil 

Pública, sob o fundamento de se assegurar o princípio da precaução a e 

correta apreensão do art. 6°, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 c/c art. 21 da 

Lei nº 7.347/1985. Nesse sentido:“(...).” (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0521.18.002512-9/001, Relator: Des. Corrêa Junior, 6ª 

Câmara Cível, J: 18/09/2018, P: 28/09/2018).Sem prejuízo do exposto, 

cumpra-se as determinações já constantes nos autos.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126999 Nr: 1667-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Teodomiro Alves de Brito, Teodomiro Alves 

de Brito Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentina Ponce Devulsky Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargo de Terceiro ajuizado por Espólio de 

Teodomiro Alves de Brito em face de Valentina Ponce Devulsky Manrique, 
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ambos devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram (fls. 

104/104verso).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Conciliação 

e Mediação de fls. 104/104verso e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Tombado sob o número 2336-67.2009.811.0005, código 41640.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97581 Nr: 399-12.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante na decisão de fl. 106/108, onde 

se lê: CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (...); leia-se: INTIME(M)-SE o(s) 

executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida(...).

Certifique a gestora se foram expedidos os pertinentes mandados de 

intimação, nos termos da decisão proferida de fls. 106/108, bem como se 

a requerida foi devidamente intimada da conversão da Ação Executiva de 

Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8948 Nr: 1518-67.1999.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes, Mário Luiz Griebeler, 

José Eduardo Rodrigues Gimenes.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral às decisões já constantes nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 2586-03.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda, nova razão 

social emp. Agro Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Fernando Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Bruno dos Santos - 

OAB:OAB/MT 17.327, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Phelipe 

Santos Vilela - OAB:21.310/MT, Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105560 Nr: 665-62.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rádio Parecis de Diamantino Ltda, Jose de Arimatéia 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnenelo Bezerra Neto, Julio Jose de Campos, 

Silvio Zulli, Wilson Falcão Moreira da Silva, João Batista de Almeida, Oscar 

da Costa Ribeiro, João Capeletto Neto, Yoshinobu Narita, Jose Gabriel da 

Silva, Luiz Fernando Ricciardi, Osmar Pedrollo, Alcebiades do Esperito 

Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cristina dos Santos 

- OAB:14.507, José Gabriel da Silva Junior - OAB:12.941, Otavio 

Pinheiro de Freitas - OAB:MT-3591, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6.593

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 237.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82509 Nr: 1255-15.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereo Granzotto, Manoel Cícero de Lima, Antônio 

Cândido, Genezio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.
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Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90023 Nr: 2353-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Aparecido de Almeida, A.Tanssini Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 282/282verso, pois este Juízo já proferiu 

Sentença nos autos, esgotando-se a tutela jurisdicional.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 2987-31.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deutsche Bank S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Cazetta, Mirian Regina de Cezari 

Cazetta, Walter Trabachin Junior, Célio Aparecido Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Greco de G. Cardoso 

- OAB:230646-A, Mirella Guedes Campello - OAB:203.715/SP, 

Waldemar Deccache - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e 

CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa incerta para execução 

por quantia certa, no valor de R$ 8.096.772,65 (Oito milhões noventa e 

seis mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e 

determino as seguintes providências:INTIME-SE a executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses, FIXO em 10% sobre o valor da causa e, em caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei.Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento.As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108397 Nr: 1762-97.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 76.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIeEdPAL, EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Provisória em Autos Suplementares ajuizada por 

Romeu José Ciochetta em face de Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L e Edmir José Sia, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fls.1273).

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fls.1273) o cumprimento do acordo, pugnando, 

ainda, a baixa das restrições de bens móveis, veículos e imóveis dados 

em garantia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas e despesas satisfeitas pelas partes, sendo 50% 

(cinquenta por cento) para cada. Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97859 Nr: 538-61.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transruelis Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alesandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanada Silva Ferreira - 

OAB:19.770, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, Karlos 

Lock - OAB:OAB/MT 16.828, Marco Aurélio Mestre Medeiros - 

OAB:OAB/MT 15401, Mayana Pereira Soares - OAB:17.092

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte credora acerca do petitório de fls. 126/183.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21581 Nr: 576-59.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procalc Estrutura SC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 
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OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

Em minuciosa análise dos autos, verifico que quem era procurador da 

empresa demandada Procalc – Estruturas S/C Ltda era o advogado Dr. 

Rogério de Souza Chedid e Dr. Chedid Milhano Neto (fl. 68). Porém, no 

substabelecimento juntado à fl. 176, o advogado Dr. Atila Sauner Posse, 

substabelece os poderes outorgados pela empresa demandada Procald à 

Dr. Elaine Cristina Ogliari (fl. 176), entretanto, não existe juntado nos autos 

a procuração outorgada ao Dr. Atila.

 Verifico, também, que os advogados Dr. Fernando Muniz Santos e outros 

substabelecem os poderes outorgados pela empresa demandada Procald 

ao Dr. André Miranda de Carvalho e ao Dr. Clóvis Suplicy Wuedmer Filho 

(fls. 294verso/295) e estes substabelecem ao advogado Dr. Carlos Araúz 

Filho (fl. 301verso), todavia, também inexiste a procuração outorgada aos 

advogados Dr. Fernando Muniz Santos e outros.

E, por fim, inexiste nos autos procuração outorgada a associação dos 

advogados Arauz & Advogados Associados para pleitear o cumprimento 

de sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, intime-se a associação dos advogados Arauz & 

Advogados Associados para sanar a irregularidade, sob pena de 

cancelamento do pedido de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários sucumbenciais.

Sanada a irregularidade, voltem-me os autos conclusos para expedição 

dos alvarás judiciais.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3107 Nr: 1046-03.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Alves de Moraes, Durval Alves de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95579 Nr: 2829-68.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni, Jorge Luiz Miraglia Jaudy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza 

Bettio, Kleber de Souza Bettio, Kelly de Souza Bettio, Karina de Souza 

Bettio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 2094.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105726 Nr: 722-80.2016.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Augusto Mendes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivar Mário Fantinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilber Norio Ohara - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilário Antônio Fantinel 

Júnior - OAB:41.247-PR, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 276/310.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108788 Nr: 1950-90.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Hasse, Lucas Daniel Hasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13.461-A, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13.412-A

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalado no acordo homologado por sentença (entrega de 

72.0008 sacas de milho).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

busca e apreensão, independente do curso da multa diária cominada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112070 Nr: 3748-86.2016.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Roberto Lucato Hansen, Oscar Victor 

Rollemberg Hansen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quirino Mendes Neto, Celso Matheus, Antonio 

Tarraf Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT, Mariana Fonseca Correia - OAB:22.038-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515, Vitor Carmo Rocha - OAB:15334

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88042 Nr: 307-05.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamim Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Matheus Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 61, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90792 Nr: 3047-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Thomé Laboratório e Genetica, Jose 

Euripedes Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê vistas ao Representante do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 974-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Andre Assis Rosa - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.163, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15185 Nr: 1381-80.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Marco Antonio de 

Mello - OAB:13188/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do advogados exequentes, conforme 

já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20863 Nr: 38-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros (Brasil) S/A, Hiran Vinicius de 

Moraes e Melo, Analise Melo, Marcus Vinicius Melo Riechi, Ana Flavia Melo 

Riechi, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MS 6.611

 Vistos etc.

Intime-se o advogado dos exequentes para juntar a procuração faltante, 

conforme requerido em petitório de fls. 244/245.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80146 Nr: 2536-40.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:4.049

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 329/330.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92483 Nr: 903-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bau Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1250-22.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandyr Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 125.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98603 Nr: 893-71.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Christian Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9491 Nr: 1797-53.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Carlos Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Mauro Canton. - 

OAB:5926/SC, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito do exequente BANCO 

DO BRASIL S/A com o executado, no que tange o título executivo 

judicial.Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento 

do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.Condeno o exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, 

na forma do art. 85 e ss. do CPC.Após as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37833 Nr: 2664-31.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36949 Nr: 1797-38.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Paulo Lube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No caso dos autos, foi determinado o levantamento dos valores até o limite 

do débito.

Intime-se a parte exequente para juntar o extrato atualizado da dívida.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13453 Nr: 1387-24.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurinda Maranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96196 Nr: 3202-02.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleandro Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20958 Nr: 149-62.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, José Guilherme Júnior - OAB:2615 - MT, Marcelo 

Zandonadi - OAB:4266, Rogério Rodrigues Guilherme - OAB:6763, 

Saladino Esgaib - OAB:2657/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15645 Nr: 1826-98.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Margarida de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.
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Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95154 Nr: 2487-57.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simavar de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 761 Nr: 335-66.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Maria Aparecida de Souza 

Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25711 Nr: 267-04.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25518 Nr: 147-58.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCLadACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

De início, desconstituo a penhora dos bens móveis e mantenho a penhora 

do bem imóvel, ante o pedido de retificação do exequente de fl. 388/389.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se a cerca da tempestividade da 

impugnação de fls. 393/395.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107568 Nr: 1430-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Franki Aires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11200 Nr: 1177-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 254/257, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 254/257).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 254/257 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16508 Nr: 326-60.2003.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Brambati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112368 Nr: 3885-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Silva Bantim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para que adeque o pedido, visto que não requereu, 

ainda, o cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 1295-89.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimatra Máquina e Implementos Agrícolas 

Ltda, Sebastião Mendes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6938 Nr: 341-68.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postos De Serviços Máximos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Refrigerantes Fresk Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassiano Lourenço Sanches 

- OAB:11333

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 655 Nr: 64-57.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Resino Neto, João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, Valquíria Pereira Barbosa - OAB:MT4130

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85703 Nr: 1178-69.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107528 Nr: 1415-64.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Dias de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107075 Nr: 1215-57.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Vila Nova Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 35353 Nr: 206-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Filomena Tanssini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena Tanssini-ME, Filomena Tanssini, José 

Carlos Rodrigues da Silva, Filomena Tanssini, Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva, Espolio de Albino Tanssini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14453 Nr: 591-96.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora HSBC Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Nádia Oliveira - 

OAB:9182/MT, Sérgio Benedito Bastos Parreiras - OAB:3845/MT, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:

 Vistos etc.

Em análise minuciosa nos autos, verifico a inexistência de procuração 

outorgada pelo autor ao Sr. Benedito Rodrigues de Almeida, assim, 

impossível expedir alvará judicial em seu favor.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13281 Nr: 1226-14.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Manifeste-se o credor e o arrematante acerca do petitório de fl. 206. Fixo 

o prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39898 Nr: 767-31.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Alves Lupges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antonio Oliveira 

Martins - OAB:24075/0

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação de fls. 155/160.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2993 Nr: 125-83.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Lourival Alves de Brito, 

Espólio de Ana Aparecida José de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Aldorema Viana Reginato - OAB:3.500-B, Camila 

Cristiane Alves de Brito Lomas - OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da 

Silva Brito - OAB:171936/SP, Rogério de Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 437.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124942 Nr: 808-80.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frankental Especialidades Bioquimicas LTAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinésio dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se que o bem a ser arrestado está localizado na Cidade de 

Nova Mutum/MT, consoante informações no petitório de fl. 161 e, 

considerando o caráter itinerante da deprecata, remeta-se a presente 

missiva ao Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT, para a realização do ato 

deprecado, com as nossas homenagens.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a ocorrência.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1526 Nr: 600-73.1993.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sperafico da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Slaviero Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione E Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A

 Vistos etc.

Intime-se o perito para esclarecer as divergências apontadas no petitório 

de fls. 713/716. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27782 Nr: 1661-46.2005.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Antonio Monteiro, Sandra Mara de Castro 

Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Troian, Guilherme Augustin, Alexandre 

Augustin, Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geórgia Lucas do Santos - 

OAB:5891-E /MT, José Eduardo Leite - OAB:6.517/Mt, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681/SP, Jacó 

Carlos Silva Coelho - OAB:OAB/MT 15013

 Vistos etc.
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 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3605 Nr: 412-12.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Vançan, Armando Vançan, 

Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Kindermann Spek - 

OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Barbosa Gamon - 

OAB:7763

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2487 Nr: 143-02.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pedro Golim, Milton Golin, 

Agropecuária Fogo de Chão Ltda, Antonio Linhares Golim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.261 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11209 Nr: 1186-66.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, Agenor Tomé, 

Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau, Ceila Capistrano Dias Tomé, 

José Carlos Altrão, Maria Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.359.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88806 Nr: 1133-31.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioagro Industria e Comércio Agropecuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Sonia Maria Pahim 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes da Silva - 

OAB:14.884/MT, João Antenor de Melo Leite - OAB:5.123-A, Luana 

Lisboa Rosa - OAB:16.301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 203, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 1505-48.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Nascimento Vidigal, Hospital e 

Ambulatório São João Batista, Danielle Sena Vidigal, Helene Sena Vidigal, 

Regina Sena Vidigal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Felipe Monteiro 

Coelho - OAB:MT/14.559, Carlos Henrique Braga - OAB:118953/SP, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4329 Nr: 169-68.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jaime Rauber, Sirlei Terezinha Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro o pedido de fl. 202.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37089 Nr: 1933-35.2008.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropeças Diamantino Ltda, José Carlos Rodrigues da 

Silva, Laercio Martins Cardoso, Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, 

Eliane Regina Lance Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, João Batista de Almeida - OAB:20758, Mayara 

Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108815 Nr: 1965-59.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Tronn de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.121.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34049 Nr: 2283-57.2007.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora CB Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Augusto Freire de 

Carvalho Marques - OAB:9446/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 112.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8324 Nr: 1305-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 419, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109848 Nr: 2508-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Alves dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Kazuioshi Kawasaki - 

OAB:122.626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.88.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 2817-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clotildes Soares, Adriano Soares Correa, 

ADRIELE SOARES CORREA, ALINE SOARES CORREA BADU, Anderson 

Soares Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Freiberg - OAB:MT/ 

15.813-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 271.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18234 Nr: 1455-03.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP, MPP, FP, TP, FPN, VN, LCB, VPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950, Lucivaldo Alves Menezes - OAB:MT 4.276, Valmir 

Fogaça dos Santos - OAB:MT/5.671-A

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.925, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86533 Nr: 2141-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Alves Caldeira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nodier Ribeiro da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Ante o petitório de fls. 372/373, suspendo o presente feito para proceder 

a habilitação (art. 689, CPC/2015).

INTIME-SE o herdeiro Ian Ribeiro da Rocha (endereço fl. 372), para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112446 Nr: 3929-87.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Ricardo dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adota-se a Sra. Gestora às providências necessárias para a 

retificação no nome do tipo da ação para Extrajudicial na capa dos autos e 

no sistema Apolo.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl.134, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84410 Nr: 3600-51.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Elza Salete Guyss Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena de 

ARQUIVAMENTO. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35448 Nr: 287-87.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Cocco Busanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini - 

OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 187, no que concerne a 

retenção do passaporte do devedor.DEFIRO a busca de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, 

desde já determinado a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar os imóveis penhorados.Expeça-se certidão conforme requerido em 

petitório de fl. 187..Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4342 Nr: 39-78.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth, Silvio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Norberto 

Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT, Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5325-MT, Silvano Macedo Galvão - OAB:4.699

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 282, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 3562-39.2011.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Joelson Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Zulli, Luzia Leonilde Lesse Zulli, Izidoro 

Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, Josefa Colli Zulli, Nicola 

Cassani Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente pessoalmente por mandado e por edital, com prazo 

de 15 (quinze), para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, 

suprindo a falta que impede seu prosseguimento, sob pena de extinção 

(art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 866-98.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.263, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 
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executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 2156-46.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para informar o número correto do CPF da parte 

devedora.

Após, voltem-me os autos conclusos para a análise do pedido de fls. 

182/183.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26711 Nr: 952-11.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefani - OAB:MT 

3.553-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 275.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38207 Nr: 3027-18.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial/Depto Reg. Mato Grosso, Gilberto Gomes de Figueiredo ( 

Representante Legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Favorito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pareja Oliveira - 

OAB:9.020/MT, PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, Sebastião 

Augusto Corrêa de Moraes - OAB:OAB/MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ora, defiro o pedido para que haja a expedição de Ofício aos órgãos: 

REDE CEMAT, CAB, OI, VIVO CELULAR, CLARO CELULAR e TIM 

CELULAR, conforme requerido em fls. 193/193verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 1473-53.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, BB Administradora de Cartões de 

Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 175.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89031 Nr: 1380-12.2013.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderson Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline da Silva Amorim - 

OAB:MT 25419/O

 Vistos etc.

Oficie-se a Banco do Bradesco S/A, para cumprir integralmente a decisão 

de fl. 104, instruindo o ofício com o referido petitório para maiores 

esclarecimentos, em virtude de que o documento juntado às fls. 98/102 

está de forma incompleta, faltando a assinatura do exequente. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Advirta das sanções legais, previstos nos arts. 380, 381 e 382, todos do 

Provimento nº 41/2016, 4ª ed. da CNGC.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e dê cumprimento ao que 

dispõe nos artigos acima mencionados.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38539 Nr: 3387-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 452/455.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 2848-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Antonio Moura Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87291 Nr: 3029-46.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:SP 290089, Eduardo Montenegro Dotta - 

OAB:155456

 Vistos etc.

Intime-se o Dr. Mizael de Souza para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

nos autos a procuração ou substabelecimento, sob pena de revogação 

dos atos processuais a partir da fl. 125.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6965 Nr: 665-63.1996.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jorge Ferreira, Delfina Gadioli Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Brunholi, Antonio José 

Brunholi, Maurilio Brungnolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Augusto Souza e Sila - 

OAB:OAB/MT 24.287/O

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86549 Nr: 2163-38.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comercio de Madeiras Zanetti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, assinalados nos itens 2 e 5 do petitório de fls. 142/143.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30309 Nr: 1357-13.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5726-B/MT, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT, Ionara 

Santos da Silva - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca de fl. 239.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98735 Nr: 956-96.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santana Pereira de Loyola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três Irmãos Engenharia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM 

EFEITO INFRIGENTE para receber o cumprimento de sentença 

determinando as seguintes providências:Proceda-se com as devidas 

anotações, eis que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença.Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos;Faça-se constar na intimação supra que, 

não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da 

condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e também 

verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), específicas 

desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do 

Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para caso requeira o 

procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da parte executada, 

acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias 

específicas supra fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a 

sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na 

pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante 

legal, ou pessoalmente.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 769 Nr: 326-07.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária e Indl. Bacurizal Ltda, Luiz 

Lemes Martins, Fátima Lacerda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Damin - OAB:4719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 300/301, conforme já 

determinado á fl. 327.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108810 Nr: 1961-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton da R Caetano Transportes Eireli - ME, Elton da 

Rocha Caetano, Carlito Caetano de Oliveira, Rosa Maria da Rocha Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 
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causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110363 Nr: 2814-31.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, Nara Scanagata 

Galletto, Terezinha Buzanelo Yokoyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Bassi Huber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antonio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM 

EFEITO INFRIGENTE e determinar a exclusão da restrição ‘circulação’ junto 

ao Renajud, contudo, mantem-se a penhora dos direitos do devedor 

fiduciante sobre o móvel alienado fiduciariamente.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45522 Nr: 2179-60.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o levantamento do valor 

integral penhorado em favor da parte devedora.Intime-se a parte 

executada para informar os dados pessoais e da conta bancária para 

possível expedição do Alvará Judicial.Aportando as informações, 

expeça-se Alvará Judicial em favor da devedora.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93659 Nr: 1647-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 162, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95036 Nr: 2418-25.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Mesquita - 

OAB:193.189/SP, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O, Rodrigo 

Quintino Pontes - OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para juntar o extrato da matrícula do imóvel 

que pretende ser penhorado, vez que não acostou no petitório.

Aportando o documento, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido de fl. 117

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 713-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP

 Vistos etc.

Pendente de análise o pedido de habilitação de fls. 771/790, em virtude o 

falecimentos dos autores.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "Ocorrendo 

a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento dos exequentes, a relação jurídica processual 

está desprovida de um de seus integrantes, contudo, em postulado de fls. 

771/790, requer a regularização da substituição processual dos 

exequentes Luiz Sidney Bettio e Vilce Bezerra de Souza Bettio.

Assim sendo, DEFIRO a substituição processual, onde figurará no polo 

ativo da demanda o Espólio de Luiz Sidney Bettio e Vilce Bezerra de 

Souza Bettio, devidamente representado pelos herdeiros Karina de Souza 

Bettio, Kelly de Souza Bettio e Kleber de Souza Bettio.

Ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim de que os 

exequentes Espólio de Luiz Sidney Bettio e Vilce Bezerra de Souza Bettio, 

seja sucedida pelos herdeiros Karina de Souza Bettio, Kelly de Souza 

Bettio e Kleber de Souza Bettio.

INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita aos exequentes.

Em seguida, vistas à parte requerida.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31358 Nr: 2083-84.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 
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Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl.110, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3616 Nr: 373-83.1993.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena de 

ARQUIVAMENTO. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8786 Nr: 1486-62.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Caber Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Rocha Gentile - 

OAB:OAB SP 163.594, Leonardo Francisco Ruivo - OAB:OAB/SP 

203.688, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45055 Nr: 1713-66.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto, Tânia Angêlica 

Augusto, Luiz Carlos Augusto, Aparecida Tenório Augusto, Adilson de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo o credor para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98805 Nr: 985-49.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erocildes Balduino de Campos, Sebastião 

Monteiro de Freitas, Neide Galan de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz da Costa Pereira 

- OAB:20.276, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84288 Nr: 3457-62.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva, 

Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A, MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - 

OAB:108788, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Moema 

Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 Vistos etc.

Ante o erro material no Alvará Judicial de fl. 225, vez que processou tão 

somente o valor de R$ 3.816,00, sendo o correto a quantia de R$ 

38.160,00, expeça-se novamente Alvará Judicial relativo aos valores que 

ficaram vinculados no presente feito, em favor do advogado da 

postulante.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88357 Nr: 660-45.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Rovena Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do autor para providenciar no prazo de 5 (cinco) dias, 

junto a este Juizo o preparo da Carta Precatória de Citação, para posterior 

remessa ao Juizo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 1948-91.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paquetá Calçados S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R.B. Mori Caetano-ME, Elton da Rocha 

Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herivelto Paiva - OAB:RS/40.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.151, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39448 Nr: 312-66.2009.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio D'Agostini, Silvana Benvegnu Guedes 

D'Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Bertol - OAB:31.466/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Kelly de Souza Santana (Estagiária ) - OAB:8.884-E

 Vistos etc.

Ante o pagamento espontâneo, expeça-se Alvará Judicial conforme 

requerido em petitório de fl. 351.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83665 Nr: 2694-61.2011.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Ferdinando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 299/300.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

pela parte autora em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 299/300).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16041 Nr: 2183-78.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alexandre da Cruz., Antonio Lopes 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca da 

PENHORA BACENJUD NEGATIVA de fls.235/236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38914 Nr: 3730-46.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBnA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação dos valores penhorados, no presente feito, 

para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109896 Nr: 2525-98.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmir 

José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi Eulálio de Brito Sia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo 

Cesar Favaro Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcio Marquioreto - 

OAB:14021, Robson Rondon Ourives - OAB:4.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 Intimo os embargantes para no prazo de 10(dez) dias, efetuarem o 

pagamento do honorários periciais de fls.696/701.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 2283-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Anolar Sallet Weiler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo as partes para manifestarem acerca da proposta de honorários de 

fls.205/206, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89320 Nr: 1656-43.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisnete Cristina da Silva Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme requerido em petitório de fl. 128.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92857 Nr: 1170-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fribon Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diager Comércio de Produtos Agricólas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mendes do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 16.221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Xavier Lima Neto - 

OAB:OAN/MT 13.649

 Intimo o credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103030 Nr: 2979-15.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeilson Manoel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.125, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30132 Nr: 1154-51.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - 

OAB:5.991/MT, Denise Fernandes Bergo - OAB:9675/MT, Elisabete 

Augusta de Oliveira - OAB:1761/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.207, no prazo 

de 05(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1551 Nr: 71-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.222, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99242 Nr: 1209-84.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Recanto do Alto Ltda, Zenilda Correa 

Pinto, Cristiane Correia Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): HOTEL RECANTO DO ALTO LTDA, ZENILDA 

CORREA PINTO e CRISTIANE CORREIA PINTO

Localidade: ALTO PARAGUAI/MT, SEDE

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DA PENHORA

Valor: 90,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2231 Nr: 155-84.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairo Rezino, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9547 Nr: 43-42.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): LUCIANO DA SILVA

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO

Valor: R$ 35,00

Finalidade da Diligência: Avaliação e Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90104 Nr: 2437-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Leite de Lima Alves, S L de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimo o credor para retirar Certidão Judicial Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05(cinco) dias, com a guia devidamente recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100932 Nr: 1889-69.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar Certidão Judicial Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05(cinco) dias, com a guia devidamente recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92987 Nr: 1260-32.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Nascimento da Silva, Jorciney Nascimento da 

Silva, Cleber Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Duarte e Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cairo Bruno Duarte e Castro 

- OAB:11845/MT

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante no despacho de mero expediente 

de fl. 208, onde se lê: onde se lê: 06 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas; 

leia-se: 06 de fevereiro de 2019, às 16:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4504 Nr: 60-88.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Creuza Sandri de 

Moraes, Durval Alves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, Gabriela Cocco 

Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Intimo o credor para retirar Certidão Judicial Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05(cinco) dias, com a guia devidamente recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4504 Nr: 60-88.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Creuza Sandri de 

Moraes, Durval Alves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, Gabriela Cocco 

Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Intimo o patrono da parte exequente, para recolher junto a este Juizo as 

taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de NOVA MUTUM/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100932 Nr: 1889-69.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente, para recolher junto a este Juizo as 

taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de CUIABÁ/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 126328 Nr: 1357-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o exequente para manifestar no prazo de 15(quinze) dias, acerca 

da Exceção de Pré-Executividade de fls. 32/40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129342 Nr: 2605-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a decisão de fls. 89/90, vez que as partes de comum acordo 

requereram o cancelamento da audiência agenda para o dia 24 de outubro 

de 2018.

Ante o exposto, defiro o pedido das partes e cancelo a audiência 

designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 13:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 128899 Nr: 2443-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525

 Intimo o credor para manifestar acerca da manifestação do executado de 

fls.43/49, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 114742 Nr: 675-72.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joni Paulo Varisco, Dulce Cortese Varisco, Jorge Luiz 

Varisco, Clarisse Ivane Rosseto Varisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, 

Marcos Laert Sia, Edmir José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, 

Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmar Jose Sia, Rosi Eulálio de Brito Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 Intimo o procurador peticionante - DR. MIZAEL DE SOUZA, OAB/MT 

16842, para assinar o petitório de fls. 64/72 (Recurso de Apelação).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112483 Nr: 3952-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmar 

Jose Sia, Edmir José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi 

Eulálio de Brito Sia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo 

Cesar Favaro Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18102/O MT, José Marcio Marquioreto - OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 INTIMO o patrono dos Embargantes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuarem o pagamento do honorários periciais de fls 649/653, no valor de 

R$ 49.352,76 (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e seis centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4208 Nr: 747-26.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de José Jacinto Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Alves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Gaspar Nóbrega - 

OAB:6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Espólio 

de José Jacinto Costa em desfavor de Durval Alves de Moraes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia da parte autora, foi determinada sua intimação para dar 

andamento no feito, consoante decisão de fl. 95, contudo, a parte autora 

manteve-se inerte (fl.97).

É o necessário relato.

DECIDO.

Determinada a intimação pessoal da parte autora (fl. 95), nos moldes do 

art. 485, §1º do NCPC, para dar prosseguimento ao feito, por ter 

abandonado a causa por mais de 30 dias, a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, quedou-se inerte, consoante certidão de fl.97 e, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

 Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 1030-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono do credor para manifestar, no prazo de 05(cinco)dias, 

acerca da consulta de endereço de fls. 159/160, informando qual o 

endereço o devedor deverá ser citado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103194 Nr: 3065-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono do credor para manifestar, no prazo de 05(cinco)dias, 

acerca da consulta de endereço de fls. 98/99, informando qual o endereço 

o devedor deverá ser citado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 38289 Nr: 3127-70.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosângela Heztel - 

OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono do Executado acerca da decisão de fls. 556/557, abaixo 

transcrita:

 "Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 552/553), 

interposto pela parte demandada contra a decisão proferida às fls. 

545/548, afirmando haver contradição na “decisum”. Réplica da parte 

embargada (fl. 555), pugnando pela improcedência dos embargos. 

DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, NÃO se identificam com as hipóteses elencadas no art. 

1.022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 

1.022 do NCPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a 

decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer 

contradição, considerando-se que sua fundamentação afastada qualquer 

rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração 

utilizados: "Com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão 

sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador." (RTJ 164/793). 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 545/548. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências."

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GANIA TEREZINHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLI MEIRA SEGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (REQUERIDO)

Valdinei Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ATIVOS para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS OAB - MT24075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 08hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-27.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA BARBOSA ARANTES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010637-27.2010.8.11.0005. REQUERENTE: SOFIA BARBOSA ARANTES 

RAMOS REQUERIDO: TNL PCS S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

executada para que se manifeste, no prazo de 10 dias, quanto o pedido 

da parte exequente de id. 15883363. Cumpra-se. Diamantino, 24 de 
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outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-44.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEITON CELIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010804-44.2010.8.11.0005. REQUERENTE: CLEITON CELIO SANTOS, 

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Cumpra-se, a 

Sra. Gestora, a decisão de id. 12880312. Após, conclusos para análise 

dos embargos de declaração opostos. Cumpra-se. Diamantino, 24 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIANE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000070-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: NEUZIANE GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Vistos. 1 – Primeiramente, consigno que o erro cometido foi devidamente 

corrigido, inclusive houve o desbloqueio das contas da empresa Constard 

Materiais de Construção Ltda. 2 – Outrossim, em razão da penhora online 

de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. 

AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. 

POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS 

DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua redução a 

termo, com posterior intimação da parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-90.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIEL JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010561-90.2016.8.11.0005. REQUERENTE: SIEL JOSE DA CRUZ 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos. Intime-se a 

parte autora pessoalmente, para que junte aos autos documento de 

identidade (RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH), no prazo de 05 

dias, a fim de que seja comprovada sua capacidade para a propositura da 

presente ação, tendo em vista o fato de que na inicial o reclamante está 

qualificado como menor púbere. Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, conclusos para análise dos embargos de declaração opostos. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMARGO RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000141-77.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSE CAMARGO RIBAS 

EXECUTADO: COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA 

LTDA - ME Vistos, etc. Considerando que a tentativa de bloqueio pelo 

sistema BACENJUD bem como as pesquisas junto ao sistema RENAJUD 

restaram infrutíferas, determino a penhora de bens que guarnecem o 

estabelecimento comercial da empresa executada, desde que os referidos 

bens não sejam essenciais para o funcionamento regular do 

estabelecimento comercial, podendo ser realizado penhora na boca do 

caixa ou sobre produtos, devendo ser depositado com o exequente. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido LOURIVAL para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido SEBASTIÃO para responder 

o recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001429-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CEZAR ANGELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLE EPIFANIO OAB - MT19915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001429-94.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: NILTON CEZAR ANGELI 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

julgado movido por Nilton Cezar Angeli em face do Instituto de Assistência 

a Saúde dos Servidores de Mato Grosso, todos qualificados nos autos. A 

parte executada foi intimada para apresentar impugnação, entretanto, 

manteve-se inerte, conforme se verifica pela certidão de id. 15692946 - 

Pág. 1. Dessa forma, tendo em vista a inércia da parte executada, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente no id. 

15008465 - Pág. 1/2, na monta de R$ 18.614,94 (dezoito mil seiscentos e 

quatorze reais e noventa e quatro centavos). Pois bem. Em análise do 

pedido de id. 15008460 - Pág. 1/3, verifica-se que há verba contratual a 

ser repassada à advogada do exequente, de modo que DEFIRO o pedido 

de destacamento dos honorários contratuais no montante de R$ 5.584,48 

(cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), 

por se tratar de verba alimentar. Não obstante, considerando que o saldo 

remanescente a ser liberado ao exequente ultrapassa o teto limite para a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, uma vez que perfaz a monta 

de R$13.030,45 (treze mil e trinta reais e quarenta e cinco centavos), o 

pagamento deverá ser processado por meio de precatório. Assim, para a 

efetiva liberação dos valores referentes aos honorários contratuais, 

remetam-se os autos ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência, com os documentos necessários para elaboração do cálculo 

de liquidação, por malote digital/e-mail, conforme determina o Provimento 

nº. 11/2017 – CM. Com o retorno dos autos, expeça-se RPV em favor da 

advogada da parte exequente nos moldes do artigo 535, § 3º, II do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se precatório no valor de a 

R$13.030,45 (treze mil e trinta reais e quarenta e cinco centavos) a ser 

liberado em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 535, 

§ 3º, inciso I do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001268-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001268-50.2018.8.11.0005. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido tutela de 

urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 

favor do menor GUILHERME CAMILO GUIMARÃES, visando compelir o 

Município de Diamantino/MT e o Estado de Mato Grosso a fornecerem 

gratuitamente o medicamento Aristab-Aripripazol 15 mg, bem como 

acompanhamento médico do menor junto a psiquiatra e psicoterapeuta 

infantil. Consta na inicial que a criança Guilherme Camilo Guimarães é 

portador de autismo e esquizofrenia infantil, razão pela qual necessita 

fazer uso do fármaco Aristab-Aripripazol 15 mg, assim como do concerte 

36mg. Contudo, informa que o Município interrompeu o fornecimento do 

referido medicamento em janeiro do corrente ano, e passou a fornecer 

medicamento similar denominado respiridona, que embora tenha o mesmo 

princípio ativo do Aristab-Aripripazol, desencadeou efeitos colaterais no 

infante, e impossibilitou o efeito terapêutico esperado. Extrai-se, ainda, que 

além do medicamento o infante necessita de acompanhamento médico com 

psicoterapeuta e psiquiatra infantil, sendo que o mesmo somado a 

utilização do fármaco pleiteado se faz necessário para a melhora da 

qualidade de vida do menor, a fim de atenuar a gravidade da doença que 

não tem cura. Com a inicial vieram os documentos. Os autos foram 

remetidos ao NAT (id. 16072996), cujo parecer consta do id. 16100014. É 

o relato. Decido. Relativamente ao pedido de tutela de urgência, assim 

dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão da tutela específica é necessário observar se estão presentes 

a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo do dano, quanto a 

ineficácia do provimento final em razão da demora. Feitas breves 

considerações acerca da matéria deduzida em Juízo, resta analisar se 

encontram presentes ou não os pressupostos autorizadores da tutela 

antecipada em sede de obrigação de fazer. No caso em análise, resta 

demonstrado através dos documentos carreados na inicial que a criança 

Guilherme necessita fazer o uso do fármaco Aristab-Aripripazol 15 mg, 

uma vez que é o único medicamento que trouxe estabilidade ao quadro 

psíquico do menor após tentativas de uso de outros neurolépticos. Com 

efeito, verifica-se que o relatório médico atesta a inviabilidade de retirar o 

uso do referido neuroléptico, uma vez que dentre os outros medicamentos 
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testados, comprovou-se que somente este beneficia o menor quando 

apresenta crises. Não obstante, observa-se que o medicamento e o 

acompanhamento médico prescrito são de alto custo, e, considerando a 

situação de hipossuficiência do paciente, resta demonstrado que este não 

conseguirá arcar com o tratamento na esfera particular. Portanto, é certo 

que há necessidade de que o Poder Judiciário intervenha, para que a 

criança Guilherme Camilo Guimarães seja tratada com a devida dignidade 

pelo Poder Público, a fim de ser proporcionada uma melhor qualidade de 

vida ao menor, uma vez que a doença que lhe acomete não tem cura. 

Nesta senda, outra não pode ser a decisão senão conceder a tutela de 

urgência requerida, até mesmo porque estão preenchidos todos os 

requisitos para a sua concessão. A jurisprudência já tem acenado, com 

acerto, a possibilidade da concessão da medida nos casos em apreço, 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

E S P E C I F I C A D O .  M U N I C Í P I O .  F O R N E C I M E N T O  D E 

MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. SAÚDE. AUTORA GESTANTE PORTADORA 

DE TROMBOSE CEREBRAL LIGADA Á RETOCOLITE ULCERATIVA. TUTELA 

DE URGÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS PRESTACIONAIS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRONUNCIAMENTO DO STF EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 

"A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde 

consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo 

quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas 

demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor 

municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato 

de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado 

os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de 

aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça 

a obrigação solidária e subsidiária entre eles." (excerto do RE 855.178, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16-03-2015). ACESSO À SAÚDE. 

DIREITO FUNDAMENTAL QUE EXIGE PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à 

saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a 

implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar 

proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de 

revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da 

divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A outro turno, as normas internas de organização, 

funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, de natureza 

administrativa, não arredam a legitimidade solidária dos entes federativos 

para responder às demandas de fornecimento de medicamentos, exames 

ou procedimentos deduzidas pelos desprovidos de recursos financeiros 

indispensáveis ao seu custeio. ALTO CUSTO DO FÁRMACO OU 

TRATAMENTO SEM O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER PRESTACIONAL 

DOS ENTES FEDERADOS. O alto custo da medicação ou tratamento, por si 

só, não tem o condão de afastar o dever constitucional do ente público de 

assegurar o direito fundamental à saúde, corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA 

BANCÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. MEDIDA IDÔNEA À 

EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU OBTENÇÃO DO RESULTADO 

PRÁTICO EQUIVALENTE. "Tratando-se de fornecimento de medicamentos, 

cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, 

podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores 

do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com 

adequada fundamentação." (excerto da ementa do Acórdão do REsp 

1.069.810/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73). RECURSO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075379610, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo 

da Silva, Julgado em 23/11/2017) Ademais, apesar do Núcleo de Apoio 

Técnico ter indicado medicamentos que podem substituir o medicamento 

requerido na inicial, vislumbra-se que a tentativa de uso de medicamentos 

similares não foi benéfica ao infante, apresentando eventos adversos que 

contraindicam a continuidade do uso, conforme relatório médico de id. 

16072241 - pág. 14. Assim, com fundamento na supremacia do direito à 

vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, tutelados 

constitucionalmente (arts. 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e estando 

presentes a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, entendo 

que o pedido merece deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência, e determino que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Diamantino/MT forneçam, imediatamente, o medicamento 

Aristab-Aripripazol 15 mg, bem como acompanhamento médico com 

psicoterapeuta e psiquiatra infantil em favor do menor GUILHERME CAMILO 

GUIMARÃES, sob pena de desobediência. Intime-se a Procuradoria Geral 

do Estado e do Município, bem como o Secretário de Saúde do Estado e do 

Município acerca da presente tutela de urgência concedida. Em 

concomitância com a intimação da presente decisão, citem-se os Réus 

para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Consigne-se no 

mandado e/ou no instrumento de citação que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge. Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATEUS BRANBATI ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000379-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HIGOR MATEUS BRANBATI 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGO DE MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000378-14.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JEFFERSON RODRIGO DE 

MOURA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de receber o 

recurso interposto, ante sua intempestividade, conforme certidão de id. 

16139345. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001646-40.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SILMARA FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000221-41.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EDUARDO ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006891-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. O. D. S. (REQUERIDO)

 

Intime-se o advogado da parte autora EDUARDO STEFANO MAZZUTTI 

OAB MT 0016003A da designação da audiência para o dia 04 de Fevereiro 

de 2019 às 13h00 no CEJUSC, bem como para juntar aos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, a conta bancária para depósito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004035-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. L. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEMES DA SILVA OAB - 001.172.401-33 (REPRESENTANTE)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132214 Nr: 4565-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ARTUR MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA HELENA VIECILI MATTIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:MT/ 18.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a expedição de Mandado de Intimação, intimo a parte 

inventariante, por intermédio de seu advogado para recolher as diligencias 

do Oficial de Justiça, em caráter de urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2257-89.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Conforme decisão de fls.1435, intimo os advogados JOÃO MANOEL 

JÚNIOR OAB 3284-B MT, Rodrigo Ribeiro Araujo OAB 13984-B MT, para 

comparecerem a Audiência de Conciliação no dia 06/11/2018 às 14:00 

horas, acompanhados de seus clientes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135440 Nr: 7135-81.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF, KDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Vistos etc.

Acolho o pedido ministerial de fls.233/234. Para tanto, atendendo aos 

princípios da economia e celeridade processuais, bem como aos preceitos 

no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de mediação para o 

dia 07/12/2018 às 14h00min, com a presença dos mediadores Cosme ou 

Mara, a ser realizada na Sala de Conciliação desse Fórum.

Sem prejuízo, considerando que o executado possui vinculo trabalhista 

(fls.113/114) pela expedição de ofício à empresa M.E.T. DA MOTTA-ME 

para que efetue o desconto em folha, do valor equivalente a 50% do 

salario mínimo, depositando-o na conta bancaria informada pela exequente 

às fls.141.

Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 179594 Nr: 10398-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE SOARES GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que atualmente todos os herdeiros são maiores e capazes, 

visando à conversão do presente feito em arrolamento sumário, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 07/12/2018 às 13h:00min, 

com a presença dos mediadores Cosme ou Mara, na sala de conciliação 

deste Fórum.

Oficie-se solicitando a certidão federal, conforme pugnado às fls.57.
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Intimem-se as partes para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67913 Nr: 264-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVCT, JMCT, SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: C LAUDIO ADRIANO SANTA 

ROSA - OAB:33.180/PR, EDUARDO FREIRE GAMEIRO ZANICOTTI - 

OAB:55190/PR, FLAVIA ÍRIS PAIÃO - OAB:PR/33.180

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos em que as partes entabularam 

acordo.

A exequente pleiteia a homologação do acordo entre as partes e a 

suspensão do feito até a quitação do débito.

Quanto ao acordo firmado à f. 185/186, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido. Arquivem-se 

os autos, sem baixa até a data da quitação da dívida.

Decorrido o prazo, dê-se vista à parte autora para manifestação no prazo 

de cinco dias.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 4529-17.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFSX, SAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.64, procedo à busca de endereço da parte autora 

pelos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, promova-se a intimação da 

parte autora para comparecer a Defensoria Pública, para apresentar 

dados bancários para levantamento do valor constantes nos autos 

fls.47/49.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

dê-se vista a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Sem prejuízo, intime-se o executado por edital de penhora realizada, vez 

que não foi encontrado no endereço antigo (fls.56).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165912 Nr: 3131-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS, MMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.39, considerando que o requerido não foi localizado 

no endereço indicado nos autos, procedo à busca de endereço pelos 

sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, proceda-se a citação do 

executado e sua intimação para comparecimento à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento que designo para o dia 20/03/2019 às 

16h:30min.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

desde já, determino sua citação editalícia, nos termos do art. 256, II, do 

CPC. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 

(vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público para apresente defesa em favor do 

executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162627 Nr: 1510-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o executado para que cumpra a obrigação entabulada no acordo 

firmado entre as partes, procedendo-se a exclusão da Annecy Aparecida 

de Amorim Santos do quadro societário da empresa Alves dos Santos 

Amorim Santos Ltda ME, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121399 Nr: 3902-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDS, LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:MT 16.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora mudou de endereço sem comunicar a 

este juízo, reputam-se válidas as intimações dirigidas ao endereço antigo, 

conforme norma expressa do Código de Processo Civil. De outro lado, seu 

advogado foi intimado para dar andamento ao feito, tendo permanecido 

inerte.

Assim, diante do abandono processual pela parte autora, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 29291 Nr: 1607-18.2004.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO DE LIMA SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 
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CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a decisão de fls.190, incorreu em 

erro, vez que o pedido de fls.185/186, trata-se de documento 

correspondente a petição de fls.183/184, informando que houve a 

habilitação de credito junto ao processo código 106964 em tramite nesta 

Vara.

Registro que o presente feito, versa sobre execução de honorários 

sucumbenciais, uma vez que já houve a prolação de sentença às 

fls.144/147.

Diante do acima exposto, considerando que o crédito referente aos 

honorários já foi habilitado ao processo 106964, devolvam-se os autos ao 

juízo da 3° Vara Cível para as providências que reputar convenientes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171724 Nr: 6062-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LECDC, MARIA SILEIDE CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro como requer o parquet às fls.109. Para tanto, oficie-se a Clinica 

PET-CET requisitando a apresentação de Nota Fiscal, conforme 

determinado às fls.99-v.

Com a juntada da Nota Fiscal, tenho por satisfeita a comprovação das 

despesas do procedimento realizado, tendo o presente feito atingido sua 

finalidade, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo determinando seu 

arquivamento.

Cumpra-se, servindo a presente como ofício, sendo o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124197 Nr: 6767-09.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE BRIQUESI BATISTA HUGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à avaliação judicial conforme requer o Ministério Público às fls. 

retro, a qual será realizada pelo oficial de justiça avaliador, em 

conformidade com o art. 630 do CPC.

Após, dê-se nova vista ao MP e à parte autora.

Cumpra-se, serve a presente como mandado/oficio, sendo o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176396 Nr: 8737-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDA, AMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWPDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.22, considerando que o requerido não foi localizado 

no endereço indicado nos autos (fls.21), procedo à busca de endereço 

pelos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, intime-se o executado para 

que pague ou justifique, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão.

Não sendo localizada a parte no novo endereço, intime-se a requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130271 Nr: 2937-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSDMC, ATSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I) Defiro o pedido ministerial de fls. retro e procedo à busca de endereço 

pelos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça.

II) Determino à Secretaria de Vara que proceda à consulta do endereço do 

réu pelo sistema SIEL.

III) Obtido endereço, cumpra-se o mandado de prisão civil..

IV) Caso inexitosa a tentativa de localização do executado, dê-se vista à 

Defensoria Pública para que requeira o que entender de direito.

V) Em seguida, vista ao Ministério Público.

VI) Após, conclusos.

Cumpra-se, serve a presente como Mandado/Ofício, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 107254 Nr: 6357-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCFDS, MRCFDS, IMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que Maycon e Maiara atualmente são maiores de idade, 

intimem-se para que compareçam na Defensoria Pública a fim de 

regularizarem suas representações processuais, bem como para que 

informem se possuem interesse no prosseguimento do feito. Caso tenham 

interesse, deverão fornecer seus dados bancários para transferência do 

valor bloqueado neste processo.

Sem prejuízo, procedo às buscas de endereço do executado junto aos 

órgãos conveniados ao TJMT, a fim de encontrar seu endereço atualizado, 

intimando-o, sem seguida, da penhora de valores efetuada.

Ciência a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como mandado, sendo o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172160 Nr: 6364-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCC, LARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a adolescente Leticia foi desacolhida, em audiência 

concentrada realizada no processo 209896 e encontra-se sob a guarda 

de sua madrinha Sandra, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar, vez que aparentemente, esta ação perdeu o 

objeto.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 148413 Nr: 3647-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDS, CGDS, MMGB, DGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 3647-84.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: KAROLINE GOMES DE SOUZA e CAROLAINE 

GOMES DE SOUZA e DHEIMISSON GOMES DE SOUZA e MÁRCIA MARIA 

GOMES BARRETO

PARTE RÉQUERIDA: RONEY DE SOUZA CORREIA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Citação

FINALIDADE: Citação do executado para que no prazo de 15 (...) dias 

efetuar pagamento dos alimentos em atraso no valor de R$ 37.146,40 (...), 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (...),sobre o valor da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O executado comprometeu-se a pagar á titulo de 

pensão alimentícia aos exequentes, ocorre que o executado não vem 

cumprindo a contento com a obrigação que lhe cabe,deixando o sustento 

das crianças ao esforço exclusivo da genitora dos menores.Com efeito, 

diante da dificuldade encontrada pela representante dos exequentes em 

receber diretamente o executado as prestações alimentares, a propositura 

da presente ação se faz necessária a fim de que seja realizado o direito 

que possui á prestação alimentar.

DECISÃO/DESPACHO:

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 179802 Nr: 10490-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA MENDES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - ESPÓLIO, 

CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JÚNIOR, SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALVES NOGUEIRA - 

OAB:PR/ Nº 13148, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Considerando que na publicação anterior DJE n°: 10355, de 09/10/2018, 

não constou a intimação da requerida, impulsiono os autos intimando-a, 

dos termos da sentença a seguir com a parte dispositiva parcialmente 

transcrita:

 “Assim, diante da inexistência de registro imobiliário dos bens em nome de 

Claudemir Filho e Sebastião Neto, não haveria como serem alienados pelos 

respectivos herdeiros e, logo, impossível o bloqueio de bens imóveis.

Todavia, considerando que Claudemir Filho e Sebastião Neto exercem a 

posse dos imóveis, conforme partilha realizada em 2014 (f. 6499/6503), a 

fim de evitar prejuízos a autora Santina, determino sejam os herdeiros 

possuidores dos bens intimados para que se abstenham de qualquer ato 

negocial de alienação de seus direitos possessórios, reservando-se a 

parte cabível a ele, conforme esposado alhures.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, de modo 

que reconheço a requerente como herdeira necessária do falecido 

Claudemir Carlos Nogueira, declarando-a habilitada nos autos de inventário 

código 100974, devendo o que caberia ao herdeiro falecido Claudemir 

Carlos Nogueira ser dividido entre 03 (três), na proporção de 1/3 para 

cada um, fazendo a necessária readequação em relação aos bens já 

divididos e indefiro o pedido de bloqueio de bens.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários 

de seus respectivos advogados e as custas e despesas serão rateadas 

na proporção de 50% para cada uma, contudo, sua exigibilidade 

permanecerá suspensa para a autora pelo período de 05 (cinco) anos, 

nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Intimem-se os réus para pagamento de 50% das custas...”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 195045 Nr: 6348-47.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT, TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 22316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Considerando a contestação apresentada ás fls.275/276, impulsiono os 

autos intimando à parte autora para impugná-la em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67780 Nr: 175-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS, ALESSANDRO 

SABBADINE, LUIZ NATAL LONARDONI, JOSÉ MATIAS FERREIRA, SAMIRA 

HAMIDA CARVALHO, SERGIO HUGART JARDIM, ANTÔNIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 "....EMENTA: DIREITO PROCESSUALCIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONEXÃO COM AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE 

BENS - NÃO CONFIGURAÇÃO - OBJETO E CAUSA DE PEDIR 

DISTINTOS.IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - EVENTUAL 

RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE QUE PODE SER OBJETO DE 

SOBREPARTILHA. AÇÃODECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E 

ANULATÓRIA - FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. AÇÕES DE ESTADO - 

MATÉRIA AFETA ÀS VARASDE FAMÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

PROCEDENTE. Conflito de Competência Cível nº 1.523.622-5 f. 2 (TJPR - 6ª 

C.Cível em Composição Integral - CC - 1523622-5 - Região Metropolitana de 

Maringá - Foro Regional de Marialva - Rel.: Renato Lopes de Paiva - 

Unânime - - J. 20.09.2016).CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. FALECIMENTO DE UMA DAS RÉS E PRISÃO DE UM DOS RÉUS 

DURANTE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO 

COM INVENTÁRIO. OBJETO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS, TAMPOUCO 

PREJUÍZO CAPAZ DE MODIFICAR A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO 

DA DEMANDA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. PROCEDÊNCIA.Vistos e 

examinados estes autos 463-95.2014.8.16.044, de Conflito de 

Competência Negativo, em que é suscitante o Juiz da Vara de Família e 

Sucessões de Apucarana e suscitado o Juiz da 2ª Vara Cível da mesma 

Comarca. (TJPR – CC 000046395201481600440 – Relator Luiz Cezar 

Nicolau. Julgado em 10/09/2015).Diante do exposto, e nos termos da 

referida resolução, DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E 

JULGAR O PRESENTE FEITO por entender que este processo é de 

competência privativa de uma das varas de feitos cíveis em geral desta 
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Comarca...."

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 516-04.2015.811.0037 141653

ESPÉCIE: Monitória-Procedimentos Especiais de Jurisdição 

C o n t e n c i o s a - P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento-Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

PARTE RÉQUERIDA: VASILII ANFILOFEV

INTIMANDO-CITANDO-NOTIFICANDO: Requerido(a): Vasilii Anfilofev, Cpf: 

46883010149, Rg: 683.499 SSP MT Filiação: Peter Anfilofev e Fitina 

Anfilofev, data de nascimento: 01-01-1969, brasileiro(a), natural de Ponta 

grossa-PR, solteiro(a), agricultor, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

FINALIDADE: PROCEDER à intimação do Requerido (a): Vasilii Anfilofev, 

Cpf: 46883010149, Rg: 683.499 SSP MT Filiação: Peter Anfilofev e Fitina 

Anfilofev, data de nascimento: 01-01-1969, brasileiro(a), natural de Ponta 

grossa-PR, solteiro(a), agricultor, para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elivânia Duarte dos 

Santos, digitei.Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2018.Ésio 

Martins de Freitas-Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56-2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1560-49.2001.811.0037 16327

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SERGIO HENRIQUE DE PINHO

PARTE RÉQUERIDA: TELEMAT - BRASIL TELECOM

INTIMANDO-CITANDO-NOTIFICANDO: Requerente: Sergio Henrique de 

Pinho, Cpf: 56666543904, Rg: 4.124.569-7 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente: Sergio 

Henrique de Pinho, Cpf: 56666543904, Rg: 4.124.569-7 SSP PR Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, para informar os dados bancários ( 

conta, agência, CPF-CNPJ e beneficiário) para levantamento do valor 

depositado.

DECISÃO-DESPACHO: Processo nº 1560-49.2001.811.0037 (Código 

16327)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Sérgio Henrique de Pinho

Requerida: Telemat – Brasil Telecom

Vistos em correição permanente.

Indefiro o requerimento formulado pela parte ré (fls.310-311), eis que o 

saldo existente nos autos pertence a parte autora, já que decorrente do 

cumprimento voluntário da sentença pela parte requerida, consoante 

petição inclusa (fls.306-307).

Intime-se pessoalmente o credor para informar os dados bancários para 

levantamento.

Expedido e entregue o alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira-Juíza de Direito-E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.Primavera do Leste - 

MT, 24 de outubro de 2018.Ésio Martins de Freitas-Gestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34489 Nr: 2663-52.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO, VALDEMAR 

FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data os advogados das PARTES ficam INTIMADOS 

para manifestarem acerca do cálculo de fl.473.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148697 Nr: 3730-03.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO PEDRO PASSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de Novembro de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124989 Nr: 7554-38.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS, BJDSS, SILVIO DAMACENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR. COM LTDA, TAM - LINHAS AÉREAS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Eduardo Luiz Brock - OAB:91311/SP, 

Janaína Pedroso Dias de Almeida - OAB:6910, MARÍLIA MICHEL 

MIYAMOTO - OAB:OAB/SP 271.431, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 
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para o dia 07 de Novembro de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6359 Nr: 106-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO VILANI, NEREU CARLOS PARMIGIANI, Adércio 

Vilmar Reder, RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO, Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLIDO AGILULFO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6359 Nr: 106-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO VILANI, NEREU CARLOS PARMIGIANI, Adércio 

Vilmar Reder, RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO, Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLIDO AGILULFO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos fls 920v, com a 

seguinte informação: NÃO EXISTE O N°, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34489 Nr: 2663-52.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO, VALDEMAR 

FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Processo nº 2663-52.2005.811.0037 (Código 34489)

Ação de Execução de Titulo Judicial

Requerente: Espólio de João Ricardo Félix da Silva

 Requerido: Frederico Wagner França Tannure Filho

Vistos em correição.

Determino o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel objeto da 

matrícula 7.936 do CRI de Poxoréu (MT), eis que o espólio exequente, 

apesar da alienação, ainda continua a ser havido como dono do imóvel, 

nos moldes do artigo 1.245, §1º, do Código Civil.

Certifique-se quanto a efetiva transferência do numerário (fls.461v), 

consoante deliberação judicial pretérita (fls.399).

Prestem-se as informações pertinentes, conforme solicitado pelo Juízo da 

Comarca de Poxoréu-MT (fls.463v; 464; 467).

À Contadoria Judicial para conferência do saldo devedor (fls.442/443) e 

dos honorários advocatícios (fls.445).

Visando obstar eventual excesso de expropriação, como providência 

preliminar à análise do pedido de reintegração de posse dos imóveis 

alienados como forma de pagamento do saldo devedor (1 - propriedade 

matrícula 7.936, cujo título translativo não foi objeto de registro imobiliário; 2 

- direitos possessórios sobre 41 hectares – item ’d’, fls.82) e 

considerando que a avaliação, datada de quase 5 (cinco) anos, não foi 

individualizada (fls.187/188), determino nova avaliação dos imóveis 

indicados, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e 

laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as 

suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos 

bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 1722 Nr: 13-52.1993.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FRANCISCO LONGHI, ANTONIO MATEUS LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 

5.089-B, GILMAR JESUS GUSTÓDIO - OAB:MT/27, GILMAR JESUS 

CUSTÓDIO - OAB:3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.327, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Impulsiono os autos a fim de publicar a decisão judicial contida a f. 319, 

abaixo transcrita:

"Processo nº 13-52.1993.811.0037 (Código 1722)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ivo Francisco Longhi

Executada: Agropecuária A.S Alves LTDA

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124718 Nr: 7288-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO S PADARIA E CONFEITARIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 
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SILVA FLESCH - OAB:14932

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da REQUERENTE para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e o requerido não 

apresentou IMPUGNAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136704 Nr: 8089-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANADÁ PRO JÓIAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV GALVÃO DE BEM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, mediante 

vista dos autos, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo 

Civil. As partes serão intimadas para retirada dos autos em cartório, no 

prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para as derradeiras alegações. Expirados os prazos para as 

alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67780 Nr: 175-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS, ALESSANDRO 

SABBADINE, LUIZ NATAL LONARDONI, JOSÉ MATIAS FERREIRA, SAMIRA 

HAMIDA CARVALHO, SERGIO HUGART JARDIM, ANTÔNIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado dos requeridos acerca do 

despacho de fl. 222 transcrito a seguir: Vistos em correição permanente. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 1937-39.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA, JACQUELINE SASSAKI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FAVARIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado(a): VANESSA CORREIA FAVARIN para 

devolver os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Processo nº 2508-88.2001.811.0037 (Código 17475)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Crespani e Sucolotti Ltda e Neidi Sucolotti

Executado: Banco do Brasil S/A

Executada: Empresa Metro 3 - Construção e Incorporação Ltda

Vistos etc.

Havendo notícia oficiosa do falecimento da exequente Neidi Sucolotti, 

determino a requisição da certidão de óbito correlata. Aportando o 

documento, suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, 

art.110), nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Nos moldes do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, falecido o 

autor e sendo transmissível o direito em litígio, determino a intimação de 

seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192503 Nr: 5024-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME KOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:MT/ 22109, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, mediante 

vista dos autos, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo 

Civil. As partes serão intimadas para retirada dos autos em cartório, no 

prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para as derradeiras alegações. Expirados os prazos para as 

alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123428 Nr: 5984-17.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDINEZ TEIXEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 Processo nº 5984-17.2013.811.0037 (Código 123428)

 Ação Revisional de Contrato c/c Restituição do Indébito

Requerente: Idinez Teixeira Rosa

Requerido: BV Financiamento S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

 Vistos etc.
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Nos termos do artigo 524, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, quando 

o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da 

condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a 

penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada e, para 

a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo.

Destarte, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

elaboração do cálculo.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123481 Nr: 6038-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PANASINKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Processo nº 6038-80.2013.811.0037 (Código 123481)

Liquidação de Sentença

Liquidante: Rafael Panasinki

Liquidada: Ympactus Comercial S/A e Outros

Vistos etc.

Havendo requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, ofício ao Juízo da Comarca de Rio Branco (AC) solicitando a 

transferência do valor executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56271 Nr: 3886-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RAMOS, ELIZ REGINA DA COSTA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA LARISSA DARONCO - 

OAB:17199/0, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 Processo nº 3886-35.2008.811.0037 (Código 56271)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Jair Marodin

Executado: Sérgio Ramos

 Executada: Eliz Regina da Costa Ramos

Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de penhora dos ativos financeiros, autorizo a 

pesquisa e inserção via sistema RENAJUD (fls.155), excetuado o veículo 

cuja restrição já foi baixada (fls.154).

Frustrada todas as tentativas de satisfação da execução, autorizo a 

requisição de informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.155), 

via sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104631 Nr: 3613-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAMPION FARMOQUÍMICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA TRINDADE 

ROSA - OAB:13287/GO, RENATO SALES GUIMARÃES - OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 3613-51.2011.811.0037 (Código 104631)

Ação de Execução por Quantia Certa

 Exequente: Champion Farmoquímico Ltda.

 Executado: João Roberto Hatch de Medeiros

 Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156439 Nr: 7365-89.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRAVIN, PEDRO 

GERALDO BRAVIN, LUIZ CARLOS BRAVIN, EDSON HOSHIKA, ASSEPLAN 

- PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER FRANCISCO CASTILHO 

- OAB:PR 43493, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, 

NEMO ELOY VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MOISES MESSIAS DE REZENDE - 

OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Processo nº 7365-89.2015.811.0037 (Código nº 156439)

Ação Cominatória c/c Indenização por Ato Ilícito

 Requerente: Syngenta Seeds Ltda.

Requeridos: Marcos Roberto Bravin e Outros

 Vistos etc.

 A parte requerida manifestou expresso interesse na composição (fls.204; 

208).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse na composição, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 
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audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2735-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LOSS, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, JOSE 

CAVALCANTE NETO - OAB:, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Processo nº 2735-63.2010.811.0037 (Código 70427)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Mário Cézar Crema

Executada: Fronteira Comércio de Cereais e Representação de Produtos 

Agropecuários Ltda

 Vistos etc.

O causídico Dr. Aníbal Francisco Carvalhal de Oliveira Júnior peticiona em 

nome do exequente Mário Cézar Crema.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Intime-se o causídico subscritor da petição de levantamento para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato, inclusive com o poder expresso para receber, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado ineficaz 

relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado 

pelas despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29822 Nr: 2131-15.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOÃO 

ALEXANDRE VASQUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:SP 309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

FLAVIO MULLER - OAB:MT. 6841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI 

- OAB:8097-B, ROBERTA MANNARELLI - OAB:8.097 - B

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005897-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E TRANSPORTES IRMAOS PINHEIRO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. MARTINS - ME (EXECUTADO)

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005354-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA ROCHA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005812-82.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO GHELLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 2519052, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003354-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003449-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANE VILELA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004143-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVEIA & SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001119-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (REQUERIDO)

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 334,30, no prazo de 05 dias, conforme dispõe o Provimento 

007/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005805-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOARA PALOMA TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 15945446, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005780-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO WA AIHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 15945457, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004332-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o depósito da diligência cotada pelo Oficial de Justiça ID 

13033454, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006451-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA AUXILIADORA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000121-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR COUTINHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, ID nº 

14110424, no valor de R$ 303,40, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, ID 

10813576, no valor de R$ 150,00 , no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000594-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, ID 

9733611, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000594-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA (REQUERIDO)

 

Certifico que foram encontrados vários endereços em nome da parte 

requerida, deste modo impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para indicar em qual dos endereços deverá ser 

expedido citação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PEREIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001240-83.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TATIANA PEREIRA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15819983, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15819983 e 12784951). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ADRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000794-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDSON ADRIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15828233 e 12560085). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT,23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000519-34.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO BEZERRA DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

ajuizada por ANTONIO BEZERRA DA SILVA contra PORTO SEGURO CIA. 

DE SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 03/03/2017, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu lesão permanente no membro superior esquerdo. 

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 

13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de 

acordo com o INPC. A inicial veio com documentos Id. 11548759/11548770. 

No Id. 11623084, recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. 

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação e 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez alegada, 

necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo com 

a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, 

impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 12207011). No Id. 

12478908, apresentação de impugnação pela parte autora. No Id. 

14219192, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se 

manifestado nos Ids. 15055619/15172870 . É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Há preliminares aventadas pela parte requerida, 

de modo que passo a analisa-las. Da alteração do polo passivo para a 

Seguradora Líder: Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 
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00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 15548767) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Da Inexistência de Prova do Dano 

Decorrente de Acidente de Trânsito e Não Comprovação do Nexo Causal: 

A parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 

imprescindível para propositura da ação e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

referida Autoridade Policial. O prontuário de atendimento médico (Id. 

11548770), que identifica a vítima e está devidamente registrado no órgão 

competente, com assinatura do responsável, goza de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). Id. 11548770, consta prontuário de atendimento médico, com 

horário e identificação da vítima. Da Ausência de Prova da Invalidez: 

Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a documentação 

indispensável à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, 

parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, 

porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o 

único meio de prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 

194/74, em seu artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante 

simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo no Id. 

14219192. Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela 

Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei 

traz as situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou 

invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo prontuário de 
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atendimento (Id. 11548770) e perícia médica (Id. 14219192). No caso dos 

autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez média (50%) 

no ombro esquerdo (25%). A lei não exige que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um documento 

específico; apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a 

parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme 

determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais 

devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do 

artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8 Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários períciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Impossibilidade da Incidência de Correção 

Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a requerente que a partir da 

vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a ser vinculado ao 

valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da desvalorização 

da moeda, requer que o valor seja atualizado monetariamente a partir do 

dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, 

posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de 

indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese 

jurídica em recurso repetitivo de que a correção monetária incide da data 

do evento danoso (recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido 

entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A 

correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entendo que a correção monetária deverá incidir data do evento danoso, 

despropositada a correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme 

entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e 

posteriormente Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, 

conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro Dpvat S/A ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT parte autora ANTONIO BEZERRA DA 

SILVA, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seissentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil 

reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 86, 

paragrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000833-77.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIO LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação de ID nº 

15820306, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15820306 e 12491048). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000670-97.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RONALDO DE AGUIAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da parte requerida 

torna impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos 

honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do 

ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15821020 e 12353768). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004175-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GALVAO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004175-33.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: SERGIO GALVAO DO AMARAL REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada 

por SERGIO GALVÃO DO AMARAL em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA (TELEXFREE), em decorrência da sentença coletiva proferida nos 

autos do processo da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que condenou a requerida, além de outras medidas, à restituição das 

cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença 

coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 

1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em 

ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, 

possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração da quantia devida. Destarte, a liquidação de 

sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à 

demanda originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser 
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paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal 

entre os danos individual e a responsabilização imposta na sentença, que 

caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja 

vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no artigo 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar 

audiência de conciliação neste momento, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido de liquidação, nos 

termos do artigo 511 c/c artigo 344, ambos do Código de Processo Civil. 

No que se refere ao pedido de exibição de documentos, entendo que 

comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações referentes às 

contas de titularidade da parte autora são documentos comuns às partes 

(artigo 399, III, do Código de Processo Civil), bem como imprescindíveis ao 

deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e custódia 

da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, cabendo à 

parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do que 

preceitua o artigo 398 do Código de Processo Civil. Desse modo, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, nos termos do artigo 398 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, 

pelo que deverá a parte ré apresentar todos os documentos financeiros 

relativos à parte requerente (tais como, extratos financeiros, minuta do 

contrato de investimento e participação em publicidade celebrado entre as 

partes, comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado) ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Não obstante, estendo o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000873-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA ROSA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15820652, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15820652 e 12425670). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN VASCONCELOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000858-90.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GILVAN VASCONCELOS LUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15820517, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15820517 e 12489179). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000865-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LONGHI RAVAGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000865-82.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GABRIELA LONGHI RAVAGNANI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15820321, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15820321 e 12493782). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENDES RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000901-27.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FABIO MENDES RODRIGUES ALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15819965, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15819965 e 12451706). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006413-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA FERNANDES SALES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005883-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIS GONCALVES SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000894-35.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JAIME FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 
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J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15820296 e 12531884). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006139-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA KARINY DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006139-27.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: HERICA KARINY DA SILVA NEVES REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por HERICA KARINY DA SILVA NEVES em face da 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E EXATAS DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT - UNIC, ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

estudante no curso de Fisioterapia na Instituição requerida, sendo 

beneficiária de uma bolsa de estudos na quantia de 81,88% do Programa 

de Financiamento Estudantil – FIES, conforme documentação em anexo, 

sendo o restante de 18,12%, pago por recurso próprio. Aduz que recebeu 

um boleto da instituição para realizar o pagamento na importância de R$ 

15.070,55 (quinze mil setenta reais e cinquenta e cinco centavos), 

referente às mensalidades (FIES e outros serviços). Informa que, após 

comparecer no SAA (Serviços de Atendimento ao Aluno), foi apresentado 

um relatório discriminando os débitos, perfazendo um total de R$ 

15.090,73 (quinze mil noventa reais e setenta e três centavos), conforme 

se vê abaixo: 1 – 05 (cinco) mensalidades no valor de R$ 812,54 

(oitocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos); 2 – 01 (uma) 

mensalidade no valor de R$ 378,08 (trezentos e setenta e oito reais e oito 

centavos); 3 – Serviços educacionais FIES de R$ 749,08 (setecentos e 

quarenta e nove reais e oito centavos); 4 – Outros serviços R$ 2.362,95 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos); 5 

- Outros serviços R$ 1.718,97 (um mil setecentos e dezoito reais e 

noventa e sete centavos); 6 – Serviços educacionais FIES R$ 4.890,06 

(quatro mil oitocentos e noventa reais e seis centavos). Assevera que tem 

conhecimento apenas quanto ao inadimplemento dos valores em aberto 

das mensalidades no período de janeiro a agosto de 2018, perfazendo um 

total de R$ 3.024,64 (três mil vinte e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos). Assim, busca restabelecer seu direito violado pela Instituição 

requerida, não aceitando os valores acima cobrados, por não ter 

fundamento, sendo tão somente fictícios, causando enormes prejuízos a 

requerente. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto que não tem condições 

econômicas de arcar com as custas e despesas processuais, bem como 

se determine que a requerida regularize a situação da requerente junto a 

Instituição de Ensino, sob pena de multa diária. Pleiteia, também, pela 

expedição de guia para depósito em juízo, das quantias devidas. No mérito 

pugna pela procedência da ação, declarando inexistente o débito, a 

quitação das parcelas referente a consignação, decretando plenamente 

quitadas. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que 

a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbram-se os 

requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, conforme faz 

provas pelos documentos acostados nos autos. Outrossim, não se pode 

desconsiderar que o § 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil prevê 

que: “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados”. Ressalta-se que conforme dispõe o art. 335 do Código Civil, 

a consignação tem lugar: “I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o 

credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição 

devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 

declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou 

difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o 

objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”. 

No caso em apreço, verifico que a autora juntou extrato de repasse dos 

pagamentos realizados pelo FIES, ID nº 15204806, bem como devolução 

de crédito pela Instituição de Ensino, tendo em vista que foram repassados 

valores a mais, demonstrando que a autora não está em dívida com a 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, autorizando a 

consignação dos valores de R$ 3.024,64 (três mil vinte e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos), em juízo, bem como para determinar que a 

requerida regularize a situação da requerente junto a Instituição de Ensino 

até o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa diária. 

Realizado o depósito, cite-se a requerida para levantamento do valor 

consignado ou apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005485-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRA CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000890-95.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

manifestação de ID nº 15820850, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende 

nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15820850 e 12531472). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004971-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES MACEDO (EXECUTADO)

WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DOS SANTOS PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000838-02.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLEBSON DOS SANTOS PENHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15820678 e 12440448). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 
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fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de ID 16099738 a 16099740 é para ser 

expedido a citação , bem como comprovar o pagamento da diligência , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS BRITO BEZERRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços informado no ID 16099706 a 16099708 é 

para ser expedida a citação, bem o comprovar o pagamento da diligência , 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001361-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001361-14.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LEANDRO JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15823253 e 12896384). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001369-88.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAFAEL ANDRE GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo 

a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da parte requerida 

torna impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos 

honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do 

ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 
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RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15822962 e 12778862). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001279-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELAINE PEDROSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da parte requerida 

torna impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos 

honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do 

ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15821569 e 12880802). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001322-17.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JAIR PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15825039, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 
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SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15825039 e 12836993). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARACI MEIRELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000936-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLARACI MEIRELES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15830481 e 12880681). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FLORES DELFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001250-30.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): KAROLINA FLORES DELFINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15824873 e 12855777). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000847-61.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VINICIOS SOUZA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15823529 e 12794597). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001373-28.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE MARIA DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15824609, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
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DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15824609 e 13299036). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117026 Nr: 7696-76.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA em face de CLARO S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 187-v e 191, comprovante de depósito evidenciando que a 

obrigação foi cumprida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado à fls. 187-v e 191.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 196, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial, 

bem como, DETERMINO a liberação do saldo remanescente em favor do 

executado conforme dados bancários indicados à fl. 197-v.

Sem custas e taxas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178405 Nr: 9805-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJR TANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JONAS WOLTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142250 Nr: 811-41.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES DE SOUZA, FLÁVIO EMILIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AFONSO ALVES - ESPÓLIO, MARIA 

JOSÉ LUCAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Vistos. Considerando a decisão de fls. 129 que determinou a 

apresentação das provas que pretendiam as partes produzirem, tendo 

somente a parte requerida apresentada (fls. 132/133 e 135), entendo que 

a apresentação das testemunhas somente neste ato é preclusiva. Assim, 

indefiro o pedido de oitiva das testemunhas da parte autora. Declaro 

encerrada a instrução. Intime-se a parte autora, e após a requerida para 

memorias finais no prazo legal. Após, conclusos para sentença. Nada 

mais havendo, encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66150 Nr: 6000-10.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68.723/RS, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que concerne à concessão do pedido de arresto via sistema 

BACENJUD, deve a parte demonstrar a existência dos requisitos 

elencados no artigo 830, “caput”, do Código de Processo Civil, conforme 

redação “in verbis”:“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução”.Assim, para o deferimento do arresto, se faz necessária a 

frustação na citação da parte executada. No caso em apreço, verifico 

que, tentada por várias vezes a citação da executada (fls. 43/44, 64/65, 

93/94), todas restaram infrutíferas.Deste modo, preenchido os requisitos 

previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

arresto on line (fl. 101).Inclua-se a minuta de bloqueio.Após, intime-se o 
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exequente para dar andamento ao feito, promovendo a citação da parte 

executada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 5705-75.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE AUXILIADORA DORILEO 

ROSA - OAB:OAB/MT 10046-E, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:OAB/MT 12629, TANIA BENEDITA 

CORREA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No que concerne à concessão do pedido de arresto via sistema 

BACENJUD, deve a parte demonstrar a existência dos requisitos 

elencados no artigo 830, “caput”, do Código de Processo Civil, conforme 

redação “in verbis”:“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução”.Assim, para o deferimento do arresto, se faz necessária a 

frustação na citação da parte executada. No caso em apreço, verifico 

que, tentada por várias vezes a citação da executada (fls. 99, 207/209), 

todas restaram infrutíferas.Deste modo, preenchido os requisitos 

previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

arresto on line (fl. 218).Inclua-se a minuta de bloqueio.Restando negativo o 

arresto on line, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer 

aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será 

analisado o pedido de arresto deste.Sem prejuízo, ante a petição de fls. 

219/220, cite-se a executada, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 

que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte 

executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114301 Nr: 4684-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:MT 12747, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:21.593-A, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No que concerne à concessão do pedido de arresto via sistema 

BACENJUD, deve a parte demonstrar a existência dos requisitos 

elencados no artigo 830, “caput”, do Código de Processo Civil, conforme 

redação “in verbis”:“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução”.Assim, para o deferimento do arresto, se faz necessária a 

frustação na citação da parte executada. No caso em apreço, verifico 

que, tentada por várias vezes a citação da executada (fls. 55, 67, 82, 106, 

116 e 119), todas restaram infrutíferas.Deste modo, preenchido os 

requisitos previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de arresto on line (fl. 121).Inclua-se a minuta de bloqueio.Após, 

intime-se o exequente para dar andamento ao feito, promovendo a citação 

da parte executada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18742 Nr: 654-25.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY ALEXANDRE PICOLOTO, ROSANA 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47365 Nr: 2791-04.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003271-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BASEI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BASEI OAB - MT5066/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

CHEFE DA 40ª CIRETRAN (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003271-76.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: SANDRA MARA BASEI 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CHEFE DA 40ª CIRETRAN Vistos. Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por SANDRA MARA 

BASEI contra ato ilegal e arbitrário imputado ao Ilmo. Sr. CHEFE DO 40º 

CIRETRAN DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, consistente no condicionamento 

da liberação do licenciamento anual do veículo ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Aduz, em síntese, que é proprietária do veículo 

MITSUBISHI OUTLANDER, 2015/2016, PLACA QBU0065 e que, ao tentar 

realizar o licenciamento anual do veículo, a autoridade impetrada 

arbitrariamente teria negado a emitir o CRLV, tendo em vista a existência 

de multas no cadastro do veículo. Assim, requereu, em sede de liminar, 

que fosse determinado ao impetrado que procedesse ao licenciamento do 

veículo independentemente do pagamento das multas. No ID nº 13280973, 

o pedido liminar foi deferido. Informações prestadas pela autoridade 

coatora no ID nº 14117905, aduzindo, preliminarmente, a inviabilidade da 

via eleita, a ausência de prova pré-constituída, a ilegitimidade passiva e a 

incompetência da Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso. No mérito, 

alegou que o ato administrativo combatido foi efetuado dentro da 

legalidade. É o breve relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR visando à emissão 

do licenciamento anual do veículo da impetrante. Há preliminares 

aventadas pela parte requerida, que passo a analisar. Sobre o argumento 
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a inviabilidade da via eleita, referida preliminar não merece guarida, vez 

que o mandamus é perfeitamente cabível ao caso em análise, em razão do 

ato arbitrário e ilegal praticado pela parte impetrada em não disponibilizar a 

emissão do licenciamento do veículo da impetrante, em razão da existência 

de multas. No mais, não merece prosperar as alegações de incompetência 

da Justiça Estadual de Mato Grosso e ilegitimidade passiva, visto que a 

impetrante não pretende discutir a legalidade da infração, tampouco o 

local, mas tão somente a emissão do CRLV. Ainda, cumpre ressaltar que a 

impetrante comprovou a negativa da impetrada em emitir o referido 

documento, consoante ID nº 13215625, refutando, desta forma, o tópico 

referente à ausência de prova pré-constituída. Afastadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ, o que faço nos 

seguintes termos. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á 

Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de 

segurança, é considerado "um remédio constitucional, com natureza de 

ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado 

ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: 

Curso de Direito Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 

2000). Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). Compulsando os autos, vislumbro a 

presença dos pressupostos autorizadores do mandado de segurança, eis 

que o direito invocado nos autos encontra respaldo jurídico em diversos 

julgados de nossos tribunais. Impedir o licenciamento de veículo pela falta 

de quitação de multas não notificadas configura ato arbitrário e ilegal, pois 

eventual exigência das penalidades aplicadas deve ser buscada pelas 

vias ordinárias, não sendo lícito vincular a liberação da documentação do 

veículo ao prévio recolhimento das infrações. Nesse sentido, é o teor da 

Súmula 127 do STJ: “É ilegal condicionar a licença do veículo ao 

pagamento da multa, da qual o infrator não foi notificado.” De acordo com 

os tribunais: “É ilegal a exigência feita pelo DETRAN no sentido de vincular 

a renovação do licenciamento e/ou transferência do veículo ao pagamento 

das multas de trânsito. A exigência da quitação prévia das multas 

incidentes sobre o veículo no ato do licenciamento e/ou transferência, 

prevista no § 2º do art. 131 do CTB, é manifestamente inconstitucional por 

infringência ao devido processo legal, ex VI do art. 5º, LIV, da CF”. (TJMT 

– RNSen 27588/2002 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Márcio Vidal – J. 29.04.2003). 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a suspensão da 

multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao licenciamento do seu 

veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao pagamento de multas. 

Ilegalidade. Ausência de comprovação de notificação emitida. Incumbe à 

autoridade coatora provar a efetiva notificação. Segurança concedida 

para permitir renovação da licença veicular sem o pagamento das multas. 

Sentença mantida. (TJ-SP - REEX: 10163272520148260224 SP 

1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo Andrade, Data de 

Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

20/03/2015). Destarte, considerando as lições acima colimadas, presentes 

os pressupostos autorizadores da concessão da ordem no mandado de 

segurança, a procedência é medida que se impõe. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, confirmando a liminar de ID nº 13280973, 

para DETERMINAR que a autoridade impetrada providencie o licenciamento 

anual do veículo “MITSUBISHI OUTLANDER, 2015/2016, PLACA QBU0065”, 

independentemente do pagamento de supostas multas que recaem sobre 

o veículo, se por outro motivo não estiver impedido. Isento de custas. Sem 

honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. 

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos da Lei n. 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001023-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MONTAGNI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Coordenador de Veículos do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001023-40.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: DARCI MONTAGNI 

IMPETRADO: ARNON OSNY, PRESIDENTE DO DETRAN/MT, 

COORDENADOR DE VEÍCULOS DO DETRAN/MT Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por 

DARCI MONTAGNI contra ato inquinado de ilegal e arbitrário imputado ao 

Ilmo. Sr. CHEFE DA 40° CIRETRAN DE PRIMAVERA DO LESTE -MT, 

consiste no condicionamento da liberação do licenciamento anual do 

veículo ao prévio pagamento das infrações de trânsito não notificadas. 

Aduz, em síntese, que é proprietário do veículo Fiat Toro, placa QBP-9083, 

Renavam n.º 1086720269, Chassi n.º 988226175HKA62718, Ano/Modelo 

2016/2017, cor branca, registrado junto ao Detran/MT, e que, ao tentar 

realizar o licenciamento anual do carro, a autoridade impetrada teria, 

arbitrariamente, negado a emitir o CRLV, tendo em vista a existência de 

multas no cadastro do veículo, das quais alega sequer ter sido notificado. 

Assim, requereu, em sede de liminar, que fosse determinado ao impetrado 

que procedesse ao licenciamento do veículo independentemente do 

pagamento das multas, em virtude da existência de recursos 

administrativos pendentes de apreciação. No ID nº 12012253, o pedido 

liminar foi deferido. Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 

nº 12769738, aduzindo, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a 

ausência de prova pré-constituída, a ilegitimidade passiva e a 

incompetência da Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso. No mérito, 

alegou que o ato administrativo combatido foi efetuado dentro da 

legalidade. No ID nº 15371721, manifestação ministerial alegando 

desnecessária a sua intervenção no feito. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR, visando à emissão do licenciamento anual do veículo do 

impetrante. Há preliminares aventadas pela parte requerida, que passo a 

analisar. Sobre o argumento a inviabilidade da via eleita, referida preliminar 

não merece guarida, vez que o mandamus é perfeitamente cabível ao 

caso em análise, em razão do ato arbitrário e ilegal praticado pela parte 

impetrada em não disponibilizar a emissão do licenciamento, sob o 

argumento de não recolhimento das multas. No mais, não merecem 

prosperar as alegações de incompetência da Justiça Estadual de Mato 

Grosso e Ilegitimidade passiva, visto que o impetrante não pretende 

discutir a legalidade da infração, tampouco o local, mas tão somente a 

emissão do CRLV. Ainda, cumpre ressaltar que o impetrante comprovou 

documentalmente o alegado na inicial (ID nº 11952728), refutando, desta 

forma, o tópico referente à ausência de prova pré-constituída. Afastadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. Considerando as 

peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 
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esclarecimentos quanto o cabimento do Writ, o que faço nos seguintes 

termos. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de 

Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da 

Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é 

considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar 

os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado. Nas lições de 

José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é 

considerado "um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto 

à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000). Hely Lopes 

Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido 

e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). 

Compulsando os autos, vislumbro a presença dos pressupostos 

autorizadores do mandado de segurança, eis que o direito invocado nos 

autos encontra respaldo jurídico em diversos julgados de nossos tribunais. 

Impedir o licenciamento de veículo pela falta de quitação de multas 

configura ato arbitrário e ilegal, pois eventual exigência das penalidades 

aplicadas deve ser buscada pelas vias ordinárias, não sendo lícito 

vincular a liberação da documentação do veículo ao prévio recolhimento 

das infrações. Nesse sentido, é o teor da Súmula 127 do STJ, verbis: “É 

ilegal condicionar a licença do veículo ao pagamento da multa, da qual o 

infrator não foi notificado.” De acordo com os tribunais: “É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN no sentido de vincular a renovação do 

licenciamento e/ou transferência do veículo ao pagamento das multas de 

trânsito. A exigência da quitação prévia das multas incidentes sobre o 

veículo no ato do licenciamento e/ou transferência, prevista no § 2º do art. 

131 do CTB, é manifestamente inconstitucional por infringência ao devido 

processo legal, ex VI do art. 5º, LIV, da CF”. (TJMT – RNSen 27588/2002 – 

2ª C.Cív. – Rel. Des. Márcio Vidal – J. 29.04.2003). MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO O 

PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a suspensão da multa de trânsito, a 

fim de que possa proceder ao licenciamento do seu veículo. Licenciamento 

de veículo condicionado ao pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de 

comprovação de notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar 

a efetiva notificação. Segurança concedida para permitir renovação da 

licença veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida. (TJ-SP - 

REEX: 10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: 

Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 20/03/2015). Destarte, considerando as lições 

acima colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da concessão 

da ordem no mandado de segurança, a procedência é medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar de ID nº 12012253, para DETERMINAR que a autoridade impetrada 

providencie o licenciamento anual do veículo Fiat Toro, placa QBP-9083, 

Renavam n.º 1086720269, Chassi n.º 988226175HKA62718, Ano/Modelo 

2016/2017, independentemente do pagamento de supostas multas que 

recaem sobre o veículo, se por outro motivo não estiver impedido. Isento 

de custas. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos da Lei 

n. 12.016/2009. Sem honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003780-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003780-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCINDA ALVES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE proposta por 

LUCINDA ALVES DA CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. A parte 

requerente alega, em síntese, que é segurada da previdência social, bem 

como que preenche os requisitos para a concessão do benefício. Aduz 

que seu requerimento foi indeferido, pois não foi reconhecido período de 

atividade como empregada doméstica, bem como período de recebimento 

de benefício de auxílio-doença. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos 

para a concessão do benefício. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do alegado exercício de atividade urbana, nos moldes da Lei 

nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador deva 

comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. De acordo com o disposto no artigo 11, I, da mencionada 

lei, entende-se como empregado 10 (dez) hipóteses, sendo que, no caso 

dos autos, a requerente se enquadra como “aquele que presta serviço de 

natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 

empregado”. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se homem e 60 (sessenta) anos se mulher. Ainda, o artigo 48, caput, da 

Lei de Benefícios da Previdência Social, também estabelece que o 

segurado urbano possui direito ao benefício de aposentadoria por idade 

desde que atenda aos seguintes requisitos: a) idade mínima de 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher; b) 

cumprimento da carência correspondente a 180 contribuições (artigo 25, 

inciso II, da Lei 8.213/91). Quanto aos trabalhadores inscritos na 

Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, ou cobertos pela 

Previdência Social Rural até então, o período de carência a ser observado 

é o estabelecido na norma de transição apontada pelo artigo 142 da Lei de 

Benefícios, devendo ser levado em conta o ano em que o segurado tenha 

implementado todas as condições exigidas à obtenção da aposentadoria. 

Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado, com as contribuições exigidas. No que tange a carência, o 

artigo 142 da Lei nº 8.213/91 dispõe que deve ser observada aquela para 

o ano em que cumprido o requisito etário, podendo até mesmo ser 

implementada posteriormente, conforme a tabela inserida no 

supramencionado artigo. Neste sentido, veja-se o recente julgado do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. 1. A aposentadoria por idade é devida ao 

segurado que, havendo cumprido o período de carência estabelecido no 

art. 142 da Lei nº 8.213/91, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 
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idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher, conforme dispõe o art. 48 

do mesmo diploma legal. 2. Deve-se observar que para aferir a carência a 

ser cumprida deverá ser levada em consideração a data em que foi 

implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não aquele 

em que a pessoa ingressa com o requerimento de aposentadoria por idade 

junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Por outro lado, no caso de 

cumprimento do requisito etário, mas não da carência, o aferimento desta, 

relativamente à aposentadoria por idade, será realizado quando do 

atingimento da idade esperada, ainda que, naquele momento a pessoa não 

tivesse completado a carência necessária. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchidos. 4. Termo inicial do benefício fixado a 

partir da data da citação, por ser o momento em que o Réu toma ciência da 

pretensão (art. 240 do CPC/2015). In casu, 01/02/2011 - fl. 117. 5. Apelo 

parcia lmente provido.  (TRF-3 -  APELAÇÃO CÍVEL AC 

00096397720104036109 SP (TRF-3). Data de publicação: 07/07/2017). Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora pleiteia pelo computo do 

período em que permaneceu em gozo do benefício de auxílio-doença para 

fins de carência, o que segundo a jurisprudência pátria é admitido, desde 

que intercalado com períodos de efetiva contribuição a previdência. 

Veja-se o seguinte julgado neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO 

CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODOS EM GOZO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA, DESDE QUE 

INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. 1. Os períodos em gozo de auxílio-doença devem ser 

computados para fins de carência, desde que intercalados com períodos 

de atividade, em que haja recolhimento de contribuições. Carência 

cumprida. 2. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da 

condenação. Artigo 20, §§ 3º e 4º, Código de Processo Civil/73 e Súmula 

nº 111 do STJ. 3. Apelação do INSS não provida. (TRF-3 - Ap: 

00280928520134039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2017, SÉTIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017). Ainda, pugna a 

parte autora pelo reconhecimento de tempo de serviço anotado em sua 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, o qual não consta nos dados do 

INSS, visto que as contribuições não foram devidamente recolhidas à 

previdência pelo empregador. Trago a colação o seguinte julgado do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. 

TEMPO DE SERVIÇO ANOTADO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

PROVA TESTEMUNHAL. CORROBORAÇÃO RECONHECIMENTO. - Os 

registros efetuados em CTPS possuem presunção de veracidade, salvo 

prova em contrário. Verifica-se que a recorrente não apresentou incidente 

de falsidade quanto aos documentos apresentados. - Quanto à prova 

testemunhal, verifica-se que é coesa e harmônica para comprovar o labor 

da parte autora na empresa mencionada desde fevereiro de 1983 a janeiro 

de 1985. A testemunha Roberto Henrique Hengstamann afirma que 

conhece o autor desde 1983 quando trabalharam juntos no Foto Lider, no 

laboratório fotográfico revelando e imprimindo fotos. Serviram juntos no 

exército em 1984, ocasião que ainda trabalhavam no local (fl. 51). No 

mesmo sentido o depoimento prestado por Maria Auxiliadora de Araújo à fl. 

52. - Agravo da parte autora provido. (TRF-3 - APELREEX: 

00070986520154039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 26/06/2017, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2017). Destarte, da apreciação 

das provas juntadas aos autos, verifico que a soma das contribuições, do 

período de gozo do benefício de auxílio-doença e do período anotado na 

CTPS, resultam em apenas 172 contribuições, não alcançando, assim, o 

número de contribuições necessárias para o cumprimento da carência 

exigida para a concessão do benefício. Consoante às lições colimadas, 

não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3° do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004749-56.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANA DE LIMA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE proposta por ANA DE LIMA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante 

parte do seu período laborativo, juntamente com a atividade urbana. 

Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição da 

aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 14759276, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no ID nº 15239775. Em audiência 

de instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, 

devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A questão controvertida 

cinge-se à viabilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, à segurada que já não 

ostenta a qualidade de trabalhadora rural por ocasião do requerimento do 

benefício previdenciário. Cumpre registrar que, com o advento da Lei n.º 

11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o 

ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a somatória do 

tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho urbano, para fins 

de concessão do benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) 

anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. O fato é 

que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido 

benefício, em que é considerado no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. Para 

além de admitir a aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de 

segurado (urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 
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completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 10 (dez) anos do exercício de atividade 

rural e 73 (setenta e três) contribuições como segurado urbano, conforme 

extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais, 

integralizando o período de carência exigido por lei. O exercício da 

atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. Assim, resta 

reconhecido o período de trabalho rural de julho de 1972 a fevereiro de 

1983. De fato, há nos autos fotocópia de certidão de casamento (ID nº 

10165410), fotocópia de carteira de sócio do sindicato dos trabalhadores 

rurais (ID nº 10165472), fotocópia de certidão de nascimento (ID nº 

10165517), fotocópia de contrato particular de arrendamento agrícola (ID 

nº 10165575), bem como fotocópia de termo de transferência (ID nº 

10165604), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. O lapso temporal do labor rural foi apurado pela 

colheita da prova oral, ressaltando que as testemunhas foram unânimes 

ao relatar o exercício da atividade rural pela parte autora. Outrossim, o 

requisito referente a idade restou sobejamente demonstrado pelas provas 

documentais produzidas, especificamente a cópia dos documentos 

pessoais (ID nº 10165087). Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais 

para a concessão do benefício, mediante prova oral, baseada em início de 

prova material, em observância ao disposto no artigo 55, §2º e §3º, da Lei 

nº 8.213/91. Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, tenho que “o início de prova material acompanhado dos 

depoimentos testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja a 

comprovação do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91. Não obstante estar a Administração subordinada ao princípio 

da legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, observando os 

fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados pelas partes, 

apontando, na sentença, as razões de seu convencimento (art. 131 do 

CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o Magistrado tem 

liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem valor adrede 

fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a qualidade ou 

força probatória”. Assim, considero que a concessão do benefício 

pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os 

preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo em 

27/03/2017 (ID nº 10165372), ressaltando que os juros moratórios e a 

correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem 

observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004133-47.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IRONDINA BORGES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA ajuizada por IRONDINA BORGES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do 

seu período laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, 

outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria 

por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido permaneceu inerte, 

conforme certificado no ID nº 15711066. Em audiência de instrução, foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 173 de 839



qualidade de segurada obrigatória como rurícola. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. A questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Para efeito de 

contextualização, registro o posicionamento firmado em sentenças 

precedentes com a fixação da tese de que o citado dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Cumpre registrar que, com o 

advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao artigo 48 da 

Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a 

somatória do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho 

urbano para fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade 

aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem. Todavia, o dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores 

rurais, não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no 

período inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo 

definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 
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benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

corroboram o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. F. L. B. (AUTOR(A))

MADALENA HENRIQUE FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003453-96.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VICTOR HUGO FRANCO LOPES 

BRAGA, MADALENA HENRIQUE FRANCO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO ajuizada por VICTOR HUGO 

FRANCO LOPES BRAGA, representado pela genitora MADALENA 

HENRIQUE FRANCO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente 

ser filho do segurado LUIZ CARLOS LOPES BRAGA, o qual esteve 

segregado na Unidade Prisional de Primavera do Leste – MT. Informa que 

pleiteou administrativamente a concessão do benefício em questão, 

contudo, o pedido foi indeferido. Assim, pugna pela concessão do 

benefício de auxílio-reclusão por possuir a qualidade de dependente do 

segurado. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no ID nº 

11347824, alegando ausência da comprovação das exigências legais para 

obtenção do benefício pleiteado. Impugnação à contestação constante no 

ID nº 12156809. Intimado, o Ministério Público informou não ter interesse 

em produzir provas (ID nº 14236778). É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de AUXÍLIO-RECLUSÃO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Cuida-se de concessão de auxílio-reclusão, que constitui benefício da 

Previdência Social, regulado pela Lei nº 8.213/91, que visa à proteção dos 

dependentes carentes do segurado preso, impossibilitado de prover a 

subsistência dos mesmos em razão de sua prisão. Referido benefício 

possui natureza alimentar, uma vez que visa garantir o sustento dos 

dependentes do preso que, de um momento para outro, podem 

encontrar-se sem perspectivas de subsistência, é, pois, um benefício 

destinado exclusivamente aos dependentes do preso, sem caráter 

indenizatório, não possuindo o preso nenhum direito sobre ele. O artigo 80 

da Lei nº 8.213/91 prevê como pressupostos à obtenção do benefício de 

auxílio-reclusão: a) o recolhimento do segurado à prisão; b) o 

não-recebimento de remuneração da empresa ou de benefício 

previdenciário; c) a qualidade de dependente do requerente; d) a prova de 

que o presidiário era, ao tempo de sua prisão, segurado do INSS. Além 

desses requisitos, a Emenda Constitucional nº 20/98 alterou a redação do 

artigo 201, IV, exigindo ser o segurado oriundo de família de baixa renda. 

Não é necessária carência de contribuições, tal qual ocorre em outros 

benefícios. O auxílio-reclusão é um benefício devido tanto nas hipóteses 

de prisão provisória quanto de prisão definitiva e exige para a sua 

concessão a prova da perda da liberdade do segurado, a inexistência de 

remuneração da empresa em que ele trabalhava e não se encontrar o 

mesmo no gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 

permanência em serviço. Importante ressaltar que o benefício deve ter 

início na data do efetivo recolhimento do segurado ao estabelecimento 

penal e será mantido enquanto o segurado permanecer preso. Dá-se a 

sua suspensão em caso de fuga, restabelecendo-se com a recaptura do 

preso. Havendo soltura, cessa a concessão do auxílio. Deve-se 

considerar, conforme já afirmado, que o benefício visa à proteção dos 

dependentes do preso segurado da Previdência Social, que enfrentam 

situações de extremas dificuldades com a prisão do seu provedor, 

colocados, na maioria das vezes, na condição de abandono total. O preso, 

ao contrário, será assistido pelo Estado nas suas necessidades básicas, 

não tendo direito, ele próprio, de desfrutar do benefício em apreciação. 

Nos termos do artigo 80, da Lei nº 8.213/1991: “O auxílio-reclusão será 

devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do 

segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa 

nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 

permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do 

auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento 

à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a 

apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário”. 

Insta registrar, ainda, que somente farão jus ao benefício os dependentes 

do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 

1.319,18 (um mil trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), 

independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas, 

nos termos do artigo 5º, da Portaria nº 15, de 16 de janeiro de 2018, do 

Ministério da Fazenda. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não demonstrou satisfeitas todas as condições necessárias à 

concessão do benefício, tendo em vista que não restou preenchido o 

requisito da qualidade de segurado, conforme constata-se no CNIS juntado 

no ID nº 11348047. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. 

QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. I - A qualidade de segurado do detento não restou 

demonstrada nos autos, consoante informação do CNIS (fl. 53), tendo em 

vista que seu último vínculo laboral se encerrou em 03.09.2012, mais de 

dois anos antes de sua prisão em 09.12.2014. II - Contudo, a qualidade de 

segurado do detento não restou demonstrada nos autos, consoante 

informação do CNIS, tendo em vista que seu último vínculo laboral se 

encerrou em 03.09.2012, mais de dois anos antes de sua prisão em 

09.12.2014. Ainda que se considerasse a prorrogação da qualidade de 

segurado por mais 12 anos, ante a situação de desemprego, quando de 
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sua prisão, o segurado não mais detinha a qualidade de segurado. III - Não 

há condenação em verbas de sucumbência em razão da concessão da 

Justiça Gratuita. IV - Apelação da parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 

00216341320174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/11/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial  1 DATA:24/11/2017). 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO 

VERIFICADA. A Concessão do Auxílio-reclusão, Previsto no art. 80 da Lei 

Nº 8.213/91, Rege-se Pela Lei Vigente à Época do Recolhimento à Prisão e 

Depende do Preenchimento dos Seguintes Requisitos: (a) a Ocorrência do 

Evento Prisão; (b) a Demonstração da Qualidade de Segurado do Preso; 

(c) a Condição de Dependente de Quem Objetiva o Benefício; e (d) a Baixa 

Renda do Segurado na Época da Prisão. Não se reconhece a qualidade de 

segurado do instituidor, quando efetuada uma única contribuição à 

Previdência, em data posterior ao recolhimento à prisão. (TRF-4 - AC: 

50286861620154049999 5028686-16.2015.4.04.9999, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR). Consoante às lições colimadas, não há como 

acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência do 

preenchimento de um de seus requisitos. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. F. L. B. (AUTOR(A))

MADALENA HENRIQUE FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003453-96.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VICTOR HUGO FRANCO LOPES 

BRAGA, MADALENA HENRIQUE FRANCO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO ajuizada por VICTOR HUGO 

FRANCO LOPES BRAGA, representado pela genitora MADALENA 

HENRIQUE FRANCO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente 

ser filho do segurado LUIZ CARLOS LOPES BRAGA, o qual esteve 

segregado na Unidade Prisional de Primavera do Leste – MT. Informa que 

pleiteou administrativamente a concessão do benefício em questão, 

contudo, o pedido foi indeferido. Assim, pugna pela concessão do 

benefício de auxílio-reclusão por possuir a qualidade de dependente do 

segurado. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no ID nº 

11347824, alegando ausência da comprovação das exigências legais para 

obtenção do benefício pleiteado. Impugnação à contestação constante no 

ID nº 12156809. Intimado, o Ministério Público informou não ter interesse 

em produzir provas (ID nº 14236778). É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de AUXÍLIO-RECLUSÃO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Cuida-se de concessão de auxílio-reclusão, que constitui benefício da 

Previdência Social, regulado pela Lei nº 8.213/91, que visa à proteção dos 

dependentes carentes do segurado preso, impossibilitado de prover a 

subsistência dos mesmos em razão de sua prisão. Referido benefício 

possui natureza alimentar, uma vez que visa garantir o sustento dos 

dependentes do preso que, de um momento para outro, podem 

encontrar-se sem perspectivas de subsistência, é, pois, um benefício 

destinado exclusivamente aos dependentes do preso, sem caráter 

indenizatório, não possuindo o preso nenhum direito sobre ele. O artigo 80 

da Lei nº 8.213/91 prevê como pressupostos à obtenção do benefício de 

auxílio-reclusão: a) o recolhimento do segurado à prisão; b) o 

não-recebimento de remuneração da empresa ou de benefício 

previdenciário; c) a qualidade de dependente do requerente; d) a prova de 

que o presidiário era, ao tempo de sua prisão, segurado do INSS. Além 

desses requisitos, a Emenda Constitucional nº 20/98 alterou a redação do 

artigo 201, IV, exigindo ser o segurado oriundo de família de baixa renda. 

Não é necessária carência de contribuições, tal qual ocorre em outros 

benefícios. O auxílio-reclusão é um benefício devido tanto nas hipóteses 

de prisão provisória quanto de prisão definitiva e exige para a sua 

concessão a prova da perda da liberdade do segurado, a inexistência de 

remuneração da empresa em que ele trabalhava e não se encontrar o 

mesmo no gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 

permanência em serviço. Importante ressaltar que o benefício deve ter 

início na data do efetivo recolhimento do segurado ao estabelecimento 

penal e será mantido enquanto o segurado permanecer preso. Dá-se a 

sua suspensão em caso de fuga, restabelecendo-se com a recaptura do 

preso. Havendo soltura, cessa a concessão do auxílio. Deve-se 

considerar, conforme já afirmado, que o benefício visa à proteção dos 

dependentes do preso segurado da Previdência Social, que enfrentam 

situações de extremas dificuldades com a prisão do seu provedor, 

colocados, na maioria das vezes, na condição de abandono total. O preso, 

ao contrário, será assistido pelo Estado nas suas necessidades básicas, 

não tendo direito, ele próprio, de desfrutar do benefício em apreciação. 

Nos termos do artigo 80, da Lei nº 8.213/1991: “O auxílio-reclusão será 

devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do 

segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa 

nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 

permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do 

auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento 

à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a 

apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário”. 

Insta registrar, ainda, que somente farão jus ao benefício os dependentes 

do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 

1.319,18 (um mil trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), 

independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas, 

nos termos do artigo 5º, da Portaria nº 15, de 16 de janeiro de 2018, do 

Ministério da Fazenda. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não demonstrou satisfeitas todas as condições necessárias à 

concessão do benefício, tendo em vista que não restou preenchido o 

requisito da qualidade de segurado, conforme constata-se no CNIS juntado 

no ID nº 11348047. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. 

QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. I - A qualidade de segurado do detento não restou 

demonstrada nos autos, consoante informação do CNIS (fl. 53), tendo em 

vista que seu último vínculo laboral se encerrou em 03.09.2012, mais de 

dois anos antes de sua prisão em 09.12.2014. II - Contudo, a qualidade de 

segurado do detento não restou demonstrada nos autos, consoante 

informação do CNIS, tendo em vista que seu último vínculo laboral se 

encerrou em 03.09.2012, mais de dois anos antes de sua prisão em 

09.12.2014. Ainda que se considerasse a prorrogação da qualidade de 

segurado por mais 12 anos, ante a situação de desemprego, quando de 

sua prisão, o segurado não mais detinha a qualidade de segurado. III - Não 

há condenação em verbas de sucumbência em razão da concessão da 

Justiça Gratuita. IV - Apelação da parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 

00216341320174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/11/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial  1 DATA:24/11/2017). 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO 

VERIFICADA. A Concessão do Auxílio-reclusão, Previsto no art. 80 da Lei 

Nº 8.213/91, Rege-se Pela Lei Vigente à Época do Recolhimento à Prisão e 

Depende do Preenchimento dos Seguintes Requisitos: (a) a Ocorrência do 

Evento Prisão; (b) a Demonstração da Qualidade de Segurado do Preso; 

(c) a Condição de Dependente de Quem Objetiva o Benefício; e (d) a Baixa 

Renda do Segurado na Época da Prisão. Não se reconhece a qualidade de 

segurado do instituidor, quando efetuada uma única contribuição à 

Previdência, em data posterior ao recolhimento à prisão. (TRF-4 - AC: 
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50286861620154049999 5028686-16.2015.4.04.9999, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR). Consoante às lições colimadas, não há como 

acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência do 

preenchimento de um de seus requisitos. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003915-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AILTON DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003915-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO AILTON DO AMARAL 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por JOÃO 

AILTON DO AMARAL, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que era casado com Maria José do Amaral, falecida em 

22/03/2015, a qual era segurada especial da previdência social. Assim, 

requer o benefício de pensão por morte para receber o valor relativo a um 

salário mínimo a que teria direito, com fundamento nos artigos 16, inciso I, 

e 74, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no ID nº 14021530, requerendo a improcedência da 

ação ante a ausência dos requisitos legais para a concessão do beneficio 

pleiteado. A parte requerente apresentou impugnação à contestação no ID 

nº 14432980. Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a referida audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de PENSÃO POR MORTE 

formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo o reconhecimento da dependência 

de segurado especial, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. De 

início, no que tange à concessão de benefício de pensão por morte, o 

artigo 74 da Lei 8.213/91 preceitua que: “A pensão por morte será devida 

ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou 

não”. Outrossim, vale mencionar que a concessão do benefício pleiteado 

depende do preenchimento dos seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado da “de cujus” e condição 

de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse sentido, entende o 

Superior Tribunal de Justiça: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

CONTRIBUIÇÕES APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR. IMPOSSIBILIDADE. 

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 1. Consoante o entendimento 

consolidado nesta Corte, perde a qualidade de segurado o contribuinte 

individual que deixa de verter recursos por período superior ao de graça. 

2. Para que haja a concessão da pensão por morte é imprescindível que o 

de cujus mantenha a qualidade de segurado. Entendimento firmado no 

Recurso Especial 1.110.565/SE, o qual tramitou sob o rito do recurso 

repetitivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no 

REsp 1347806 PR 2012/0207610-4, Rel. Ministro OG FERNANDES, T2 - 

SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2014). “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MATÉRIA 

FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I. O Tribunal de 

origem, com fundamento nos elementos concretos da causa, concluiu pela 

ausência de comprovação da dependência econômica dos autores em 

relação à filha falecida, afastando o direito à pensão por morte. Assim 

sendo, conclusão diversa demandaria incursão na seara fático-probatória 

dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. 

II. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 626289 SP 

2014/0302701-0, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES , T2 - SEGUNDA 

TURMA, DJe 17/06/2015). No caso sub judice, o pressuposto de 

dependente da parte autora resta atendido, pois evidenciado nos autos 

que o requerente era casado com a falecida, através de certidão de 

casamento (ID nº 13814209) e certidão de óbito (ID nº 13814211), 

situação que torna presumida a dependência econômica, nos termos do § 

4º, do artigo 16, da Lei de Benefícios, restando, inclusive, incontroversa 

tal questão, do mesmo modo que o evento morte em 22/03/2015, pela 

certidão de óbito (ID nº 13814211). Porém, quanto à qualidade de 

segurada especial da falecida n ão se encontra devidamente atendida, 

tendo em vista que a prova mais recente do trabalho rural do autor e da 

“de cujus” é do ano de 2001, cerca de 14 (catorze) anos antes do óbito. 

Não obstante, a comprovação da atividade rural deve ser feita com 

observância das regras inseridas no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

devendo ser colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 

55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta 

Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - 

APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA 

TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO 

E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por 

idade, no que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se 

disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, 

ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência 

de que o labor rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 

anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 
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de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004223-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA FAGUNDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004223-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEJANIRA FAGUNDES DE 

SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação das partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos o CNIS atualizado 

da parte autora. Após, com ou sem manifestação e de tudo certificado, 

retornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONALDO TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001662-92.2017.8.11.0037. AUTOR: JONALDO TEIXEIRA SANTOS RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003940-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º : 

1003940-32.2018.8.11.0037 AUTOR: SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA/ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO 

DE PROTESTO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo SUPERMERCADO 

RODRIGUES LTDA, representado por seu sócio VALMIR RODRIGUES DA 

SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados 

nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o requerente exerce a 

atividade de Comércio Varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios – Supermercados, estando 

devidamente inscrito junto a SEFAZ/MT, tendo sua situação regular e ativa. 

Alega que efetuou a compra de um caminhão novo, operação esta sujeita 

ao recolhimento antecipado do diferencial de alíquota. No entanto, foi 

lavrado o TAD nº 1040439-9, de 22.03.2013, sendo constituído o crédito 

tributário no valor de R$ 31.001,86, o qual é composto de R$ 15.500,93 de 

ICMS – Diferencial de Alíquota e R$ 15.500,93 a título de Multa por não ter 

sido recolhido o diferencial de alíquota antecipadamente. Aduz que 

realizou o pagamento do ICMS de forma parcelada. Todavia, a SEFAZ 

realizou o lançamento da totalidade do crédito tributário no importe de R$ 

116.810,29, sendo que apenas deveria ser lançado o crédito referente à 

multa. Relata que recorreu do lançamento equivocado, o qual foi deferido, 

bem como assevera que restava pendente apenas a multa, a qual foi 

objeto de pagamento com os benefícios do REFIS/MT. No entanto, após a 

oportunização do pagamento via REFIS, a PGE gerou outro CDA 

(2017505771), na qual constituiu indevidamente o crédito tributário oriundo 

do ICMS, o qual já havia sido quitado. Assim, pugna, liminarmente, seja 

deferida a sustação do protesto, sendo oficializado ao Cartório de 

Protesto da Comarca Primavera do Leste - 2º Serviço Notarial e Registral 

para que este tome as providências necessárias para a baixa do protesto 

indevido. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar de 

acordo com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada 

caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser 

analisada com cautela. De acordo com a sistemática normativa vigente, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: 

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas 

de forma incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova 

material, não há prova cabal do direito da parte requerente, vez que não 

consta o comprovante de pagamento da multa por não ter sido recolhido o 

diferencial de alíquota antecipadamente, apesar da informação de 

pagamento com os benefícios do REFIS/MT. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002809-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO RUARO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002809-22.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: MARCO ANTONIO RUARO Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de MARCO ANTONIO RUARO, na 

qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito executado 

e, assim, requer a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente. Com 

efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o 

exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 
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Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003631-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003631-45.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MOACIR RODRIGUES DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por MOACIR RODRIGUES DE 

SOUSA aduzindo, em síntese, a existência de contradição/omissão na 

sentença proferida nos autos, visto que julgou procedente em parte o 

pedido inicial e determinou a implantação do benefício pelo período de 06 

(seis) meses, a partir da sentença. No entanto, alega que o benefício deve 

perdurar enquanto o autor permanecer incapaz, sendo que a perícia 

estimou recuperação em 180 dias, com posterior avaliação. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Primeiramente, analisando os autos, verifico 

que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com 

matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, 

pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à sentença de Id n. 

14439302. Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados 

como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, 

com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência. Senão, vejamos: “Não admitem embargos de declaração 

infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o 

julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, 

RT 527/240, JTA 103/343).” “Os embargos de declaração não devem 

revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, 

excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta 

nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não 

justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa 

modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de 

questionar a correção do julgamento e obter, em consequência, a 

desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 

158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos declaratórios, rever a 

decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e 

assim provido. (RSTJ 30/412).” Insta consignar que a decisão atacada 

observou os requisitos legais para sua existência e validade, não havendo 

que se falar em qualquer omissão ou contradição que ensejasse sua 

reforma, como pretende a parte. Não obstante, consigno que a avaliação 

do perito estimou um prazo para a recuperação do requerente com 

posterior avaliação, a fim de verificar a sua capacidade laboral, o que não 

significa que deva ser judicialmente, até porque a exigência é que primeiro 

deve ser pleiteado administrativamente. Importante ressaltar que os 

embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte 

embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial 

e sim para suprir omissões, contradições, ou obscuridades. Neste sentido: 

ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no 

Agravo de Instrumento nº 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: 

DIDEROT DE FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. 

CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 

131/132, o recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com 

a finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de 

omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses 

previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o 

atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais 

lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas 

para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes 

motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio 

de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA 

Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 

0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de 

Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL). Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de Id n. 14439302 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003631-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003631-45.2017.8.11.0037. AUTOR: MOACIR RODRIGUES DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA de CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MOACIR RODRIGUES DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de 

traumatismo, impedindo-superficial do ombro e do braço, dor lombar, 

síndrome do manguito rotador, incapacitando-o ao trabalho. Assim, requer 

a sua aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. No ID nº 9355552, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

No ID nº 13588244, laudo pericial realizado por perito judicial. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por 

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, 

que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado 

comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) 

incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA - LESÃO IRREVERSÍVEL NO PULSO 

DIREITO - LAUDO PERICIAL - NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS - RESTABELECIMENTO INDEVIDO - APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. O Autor recebeu auxílio por mais de 2 anos sendo que 

em 06 de julho de 1997 seu benefício foi suspenso. 2. O Laudo pericial 

constatou que o Autor possui capacidade laborativa para exercer 

atividades compatíveis com a sua classe sócio econômica, até mesmo 
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pedreiro sua atividade original. 3. Os requisitos para fazer jus ao auxílio 

doença são: ser segurado da Previdência Social, ter incapacidade total e 

temporária. No caso do Autor a sua incapacidade é parcial e permanente, 

não tendo portanto, preenchido tais condições. 4. Tendo ficado 

devidamente comprovado o não atendimento dos requisitos para o 

recebimento do benefício pleiteado, não merece reforma a sentença. 5. 

Apelação desprovida. (TRF1. AC 2000.01.00.001963-2/MG, Rel. Des. Fed. 

Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 1ª T., e-DJF1 p.81 de 18/02/2008). Quanto 

aos requisitos supra, estes não restaram devidamente demonstrados, 

notadamente após a realização da perícia médica, o perito concluiu que 

“Autor com incapacidade laborativa temporária, devera permanecer 

afastado de sua atividade laborativa, por um período de 180 dias, com 

posterior avaliação, referente à sua capacidade laboral e função.” (ID nº 

13588244). Consoante às lições colimadas, não há como acolher 

totalmente a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a autarquia requerida 

proceda à implantação do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA e seu 

pagamento pelo período de 06 (seis) meses, a partir desta sentença, bem 

como efetue o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em 

atraso devidas desde a data do requerimento administrativo (19.01.2017 – 

ID nº 9348871– pág. 01). Assim, intime-se a autarquia federal para que 

implante o benefício da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147640 Nr: 3324-79.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON SIVIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 

07/11/2018, às 09h45. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169535 Nr: 5031-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 

07/11/2018, às 08h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 7391-68.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL LESTE MET. IND. & COM. LTDA, DARCI 

GONÇALVES PEREIRA ARTUZI, VITALINO ARTUZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº 7391-68.2007.811.0037 (Código 51969)

Vistos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Defiro o 

requerimento de fl. 69 e determino a suspensão do feito por 90 (noventa) 

dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123346 Nr: 5893-24.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO VIANA PEREIRA BELO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCUS 

VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, MARIANA BLESSA 

SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 

07/11/2018, às 09h30. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126812 Nr: 9342-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE AGNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por TATIANE AGNE em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 143/146, comprovante de pagamento de títulos atestando que a 

obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.
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Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 143/146.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74578 Nr: 6897-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA 

LTDA-ME, José Adilson Alves de Souza, LUCIANO POLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 6897-04.2010.811.0037 (Código 74578)

Vistos.

Sobre a petição às fls. 126/127, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164881 Nr: 2613-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - 

ME, APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 2613-40.2016.811.0037 (Código 164881)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para manifestar 

interesse no prosseguimento da ação em relação aos honorários 

advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do 

processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174029 Nr: 7434-87.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOQUEBEDE VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidas desde a data do requerimento administrativo 

(05/10/2015 – fl. 15), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Tendo em vista que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias.Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 

111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da 

condenação não deverá superar mil salários mínimos (artigo 496,§ 3º, I, do 

Código de Processo Civil).Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127734 Nr: 687-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMERSON CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAAC SILVA NERY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 23.565

 Processo nº 687-92.2014.811.0037 (Código 127734)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de GEMERSON 

CADORE, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do 

débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi 

pago administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado à fl. 49.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62837 Nr: 2679-64.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Processo nº 2679-64.2009.811.0037 (Código 62837)

Vistos.

Sobre os embargos de declaração de fls. 180/181, diga a parte 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53599 Nr: 7231-43.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 7231-43.2007.811.0037 (Código 53599)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARLON CÉSAR 

SILVA MORAES em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 185, comprovante de pagamento de títulos atestando que a obrigação 

foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 185.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112354 Nr: 2765-30.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR ZELIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 Processo nº 2765-30.2012.811.0037 (Código 112354)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177666 Nr: 9432-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ARCELINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9432-90.2016.811.0037 (Código 177666)

Vistos.

Considerando a manifestação da parte executada às fls. 87/88, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente às fls. 77/80, 

quanto ao valor devido à parte autora, bem como HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte executada à fl. 85, quantos aos honorários 

advocatícios.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculos apresentados às fls. 77/80 e 85.

Em seguida, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178173 Nr: 9678-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

-ME, JÚLIO CÉSAR CATELLI, CLERIO DIRCEU DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13649

 Processo nº 9678-86.2016.811.0037 (Código 178173)

Vistos.

Sobre a petição às fls. 33/36, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134856 Nr: 6672-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVÂNIO ALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6672-42.2014.811.0037 (Código 134856)

Vistos.

Intime-se a Assistente Social do Juízo para que complemente o laudo 

pericial encartado às fls. 86/88, respondendo os quesitos de fls. 60/61.

Com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127102 Nr: 86-86.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação da 

parte requerida.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010419-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIMAR SOARES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto a certidão do oficial juntada 

aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA CRUZ ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002190-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA CORREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KACIA DOS SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000659-05.2017.8.11.0037 Reclamante: JANAINA KACIA DOS SANTOS 

MACEDO Reclamadas: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA, PANASONIC DO BRASIL LIMITADA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que 

no dia 05/07/2016 comprou da promovida RICARDO ELETRO um FORNO 

MICROONDAS PANASONIC, pagando o valor de R$ 379.90; que por volta 

do dia 12 de novembro de 2016 o mesmo apresentou defeito, pois 

instantaneamente deixou de funcionar; na data de 22/11/2016 a 

consumidora entrou em contato com a assistência técnica da Panasonic 

através do 0800, requerendo o conserto do aparelho, momento em que a 

instruiu a procurar uma assistência técnica mais próxima; que remeteu o 

produto através do correio para a requerida consertar; que passados 45 

dias não obteve o produto de volta. Liminar deferida. Sustenta a reclamada 

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA em sua contestação a inexistência de 

quaisquer danos morais passíveis de indenização e requer que seja 

julgada totalmente improcedente. Aduz a empresa ré CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA necessidade de perícia, ilegitimidade 

passiva ad causam, que a parte consumidora tentar usar a Justiça para 

obter vantagens financeiras, ainda mais contra quem não detém 

legitimidade, dessa forma, partindo deste preceito legal, fica óbvia a não 

responsabilidade do lojista demandado. É o breve relato. Das Preliminares 

Arguidas. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação 

deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra 

qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e 

serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo 

único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Rejeito também 

a preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Decido. O pedido de indenização tem como 

causa de pedir não somente o vício do produto, mas também a assistência 

não prestada ao consumidor. As partes reclamadas, no mérito, alegam 

ausência de provas que consubstanciem a versão explanada pela parte 

autora. A reclamante comprovou o envio do produto, bem como a busca 

pela resolução do problema, que de forma persistente não foi resolvida, 

por sua vez, as requeridas se limitaram a negar qualquer ilícito praticado, 

não anexaram em suas defesas comprovante de remessa do produto de 

volta à parte requerida, laudo técnico do produto ou qualquer outra prova 

que as elidissem da responsabilidade civil no caso em tela. A requerida 

PANASONIC somente devolveu o valor despendido pelo produto viciado 

após o ajuizamento da presente ação, restando incontroverso que caso 

não houvesse a parte requerente demandado judicialmente, tal providência 

não teria ocorrido. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não 

ficou demonstrado no caso em tela. Quanto aos danos morais, há a 

quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e insegurança no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 183 de 839



consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à mercê da boa 

vontade das reclamadas na resolução do problema. Vide o entendimento 

da Turma Recursal nesse mesmo sentido: “EMENTA: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM DEFEITO - DESÍDIA 

EM EFETUAR A TROCA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA. 1) O fornecedor e o fabricante são 

solidariamente responsáveis pelos danos morais causados ao consumidor 

decorrentes da demora excessiva e injustificada na troca do produto 

adquirido com defeito. 2) A quantificação do dano moral obedece ao 

critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta 

o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. 3) 

Tratando-se de ato ilícito, os juros moratórios referentes à indenização por 

danos morais hão de fluir desde a época do evento danoso, nos termos 

da Súmula nº 54 do STJ e do realinhamento de posição da Segunda Seção 

do STJ, a partir do julgamento REsp. 1.132.866/SP, j. 23.11.2011, Rel. para 

Ac. Sidnei Beneti. (Apelação Cível 1.0145.11.037000-7/001, Rel. Des.(a) 

Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/01/2013, 

publicação da súmula em 21/01/2013)” O art. 18, §1º, do CDC estipula em 

trinta dias o prazo para que os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis providenciem o saneamento pelos vícios apresentados ou 

devolução dos valores despendidos, o que não foi respeitado pelo 

reclamado, motivo pelo qual deve a requerida ser condenada, não 

somente compelida a cumprir a lei que já era ciente anteriormente a esta 

demanda. Posto isso, julgo procedente a ação, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito da parte reclamante, para o fim de: Condenar as reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos 

danos morais sofridos pelo reclamante, e que deverão ser acrescidos de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, considerando 

que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado. Determino a liberação do valor depositado pela requerida sob o 

id 5775742 em favor da parte reclamante. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 20 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELANE FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001466-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELANE FERREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Marcelane Ferreira de Lima em de Ativos 

S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se à 

audiência de conciliação (desde que cumprida a emenda à inicial, abaixo 

deliberada), ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência das restrições no valor de 

R$148,14(...), com vencimento em 27/06/2013 e o valor de R$626,83(...), 

com vencimento em 19/04/2013. A autora aponta que perdeu seus 

documentos pessoais e que foram utilizados por terceiros de forma 

fraudulenta. Afirma que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida. Por fim, a autora pretende, através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição 

ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

restrição(SPC/SERASA) (id. n°12203313), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em vista que os 

vencimentos ocorreram no ano de 2013. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição, sob pena de indeferimento da inicial. 

Primavera do Leste-MT, 08 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SENA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003346-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003360-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER OAB - PR65265 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MODESTO (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011461-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROBERTO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 8011461-74.2016.8.11.0037 

Valor da causa: $114.09 POLO ATIVO: Nome: RENAN ROBERTO 

SANTANA Endereço: Avenida PARANA, 565, AP. 106, INDEFINIDO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: []->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para efetuar o pagamento das custas 

judiciais em que foi condenada, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

execução pela Procuradoria Estadual e cadastro negativo junto ao Cartório 

Distribuidor. Calculo anexo PRIMAVERA DO LESTE, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002388-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C.R. RAVANELLO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA CAROLINA AZEVEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002388-66.2017.8.11.0037 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

autora para manifestar acerca do endereço do EXECUTADO: RUBIA 

CAROLINA AZEVEDO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Primavera do Leste, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-93.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR ELIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE PAULINA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do atual endereço da requerida, no prazo de cinco dias. Primavera 

do Leste, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020064-73.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FREITAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8020064-73.2015.8.11.0037 

Valor da causa: $100.82 ESPÉCIE: []->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: JULIANA FREITAS DA SILVA Endereço: Caixa Postal 

PRIMAVERA, 51, PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte promovente, por 

intermédio de seu advogado, para efetuar o pagamento das custas 

judiciais em que foi condenada, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

execução pela Procuradoria Estadual e cadastro negativo junto ao Cartório 

Distribuidor PRIMAVERA DO LESTE, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011885-53.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JERILEE GUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERTFICA MARCAS E PATENTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8011885-53.2015.8.11.0037 

Valor da causa: $31,520.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROCESSO E 

PROCEDIMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JERILEE GUTH Endereço: Rua PRESIDENTE KENEDY, 

676, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CERTFICA MARCAS E PATENTES LTDA - ME Endereço: 

Avenida RODOLFO JOSÉ PINHO, 253, Inexistente, JARDIM SÃO BENTO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 97299-999 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PROMOVIDO: CERTFICA MARCAS E PATENTES LTDA - ME - CNPJ: 

12.097.924/0001-37, COM ENDEREÇO EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO, NA PESSOA DO REPRESENTE LEGAL, DA SENTENÇA LANÇADA 

NOS AUTOS ACIMA MENCIONADOS, A SEGUIR TRANCRITA DE FORMA 

RESUMIDA:"...Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito do reclamante, para o fim de condenar a reclamada ao 

pagamento/restituição de R$ 100,00 (cem reais), que deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros. A correção monetária pelo índice INPC 

incide desde o evento danoso (data do pagamento) e os juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, em danos morais que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), com correção e juros a contar desta 

sentença.....". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de outubro 

de 2018. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200141 Nr: 8543-05.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDENILSON LEITE PEREIRA, Cpf: 

05055298154, Rg: 2497182-0, Filiação: Maria José Ferreira Leite e Luciano 

Francisco Pereira, data de nascimento: 15/03/1994, brasileiro(a), natural 

de Paranatinga-MT, convivente, operador de máquinas. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENÚNCIA a Vossa Excelência EDENILSON LEITE PEREIRA, como incurso 

nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/06, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, citando o denunciado, para se ver 

processado, sob pena de revelia e suspensão do precesso a prazo 

prescricional, ouvindo-se, oportunaamente, as testemunhas.

Despacho/Decisão: Código 200141Vistos.1. Defiro o pedido contido na 

cota ministerial de fls. 55/56.2. Notifique-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 

11.343/2006).3. Na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 

testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).4. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 23 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212857 Nr: 5406-78.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNA AMERICO RODRIGUES, Cpf: 

05708462183, Rg: 22133194, Filiação: Aldenora Americo Carneiro e Jose 

Rodrigues de Souza, data de nascimento: 19/10/1996, brasileiro(a), 

solteiro(a), aux. departamento pessoal, Telefone 66-99931-2059. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências, nos seguintes termos:

Despacho/Decisão: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195682 Nr: 6749-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALMEIDA ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Almeida Gomes - 

OAB:OAB-MT 22.220

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar ANTONIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 186 de 839



ALMEIDA ALVES JUNIOR devidamente qualificado nos autos, às penas 

dos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Diante do quantum da pena aplicado (01 ano e 08 meses) e das 

circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “c judiciais 

favoráveis e a quantidade de droga apreendida pequena (4,9g de 

maconha), verifica-se o preenchimento dos requisitos do art. 44, do 

Código Penal, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução 

Penal. (Ap, 145383/2013, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira 

Câmara Criminal, J. 02/07/2014). Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, 

quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código 

Penal.Isento o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por 

ser pobre na forma da lei.Proceda-se a incineração da droga apreendida 

(fl. 09), conforme determina o art. 32 da Lei de Drogas.Notifique-se o réu 

para que compareça junto a Cadeia Pública Local para a retirada da 

tornozeleira eletrônica.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as 

comunicações necessárias e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 835-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o 

acusado FABRÍCIO SANTOS DE SOUZA, nas sanções dos artigos art. 

129, § 9º, c/c art. 14, inciso II, e 147, caput, ambos do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/2006. Passo a dosimetria das penas.DO 

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CP.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184321 Nr: 1078-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM, RANIERY 

FERREIRA SANTANA, JAILSON DA CONCEIÇÃO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Código 184321

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a audiência para 23/10/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211493 Nr: 4741-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO, Cpf: 

04416614160, Rg: 2350011-5, Filiação: Reginaldo Felix Pardim e Edite 

Cardoso Almeida (documento), data de nascimento: 29/05/1993, 

brasileiro(a), casado(a), pedreiro, mecânico, Telefone 66-96448115. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências, nos seguintes termos:1)proibição de 

aproximar-se da ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo 

limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros;2)proibição de contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação;4)proibição de frequentar a residência e o local de trabalho 

da ofendida, a fim de preservar-lhe a integridade física e 

psicológica.Consigne no mandado que o descumprimento da ordem judicial 

poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autor do fato

Despacho/Decisão: Autos nº 4741-62.2018.811.0037 (Código nº 

211493)Medida ProtetivaAutor do Fato: Ygor Regiel Felix Cardoso Vítima: 

Patrícia Daniela Rezende GuimarãesVistos etc.Trata-se de pedido de 

medidas protetivas de urgência formulado por Patrícia Daniela Rezende 

Guimarães, formalizado na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste 

(MT), sob o fundamento de violência doméstica perpetrada por seu 

ex-companheiro Ygor Regial Felix Cardoso, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.Aduz a postulante, em síntese, que se relacionou com o 

agressor Ygor Regial Felix Cardoso, vindo a romper o relacionamento em 

decorrência das ameaças que sofria. Narra que após o rompimento, 

retomou o relacionamento com seu ex-marido Paulo Sérgio da Cruz, sendo 

que após esse momento o autor do fato passou a ameaçar a ofendida 

pessoalmente e por telefone.Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO. Nos termos do 

artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial:I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 

espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 

inclusive as esporadicamente agregadas;II - no âmbito da família, 

compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa;III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 

de coabitação.Os fatos narrados, além de configurarem violência 

doméstica, tipificam-se como infração penal.Tratando-se especificamente 

de ameaça a tipicidade do delito é estabelecida, a princípio, pelo 147 do 

Código Penal.Logo, a adequação típica pressupõe a análise das 

elementares de caráter objetivo e normativo.Nesse passo, a conduta 

imputada ao autor do fato subsume-se, em tese, à descrição típica do 

artigo 147 do Código Penal c/c artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/2006.De fato, 

as ameaças foram propaladas em face da ex-namorada, pessoa com 

quem o agressor mantinha relação íntima de afeto.Há pertinência, por 

conseguinte, na aplicação de medidas protetivas.Portanto, considerando a 

intenção volitiva inicial da ofendida em interromper o ciclo de violência, 

aplico, de imediato, a medida de proteção que obriga o agressor, com 

fulcro no artigo 22, III, da Lei nº 11.340/2006, consistente em:1)proibição 

de aproximar-se da ofendida, seus familiares e das testemunhas, 

mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros;2)proibição 

de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação;4)proibição de frequentar a residência e o local de 

trabalho da ofendida, a fim de preservar-lhe a integridade física e 

psicológica.Consigne no mandado que o descumprimento da ordem judicial 

poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autor do fato. 

Cientifique-se a Autoridade Policial e o Ministério Público.Frustrada a 

tentativa de localização pessoal do autor do fato, intime-se por 

edital.Cumpra-se com urgência, na forma da lei.Primavera do Leste/MT, 16 

de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito em substituição 

legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 15 de agosto de 2018

Alexandre Delicato Pampado Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197356 Nr: 7490-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, MARIA 
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APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, Cpf: 

05324125164, Rg: 1812081-4, Filiação: Dupercina de Oliveira Lopes e 

Carlos Lopes Pimenta Filho, data de nascimento: 05/03/1993, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-MT. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA RÉ acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo Exposto, o Miistério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Marcos Miranda da Silva, vulgo "Pocone" e 

associação com a denúnciada Maria Aparecida de Oliveira, como incursos 

nas penas do art. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06, requerendo 

seja recebida e instaurada a compretente Ação Penal.

Despacho/Decisão: Código 197356Vistos.1. Defiro o pedido contido na 

cota ministerial de fls. 80/81.2. Notifique-se a acusada MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do 

CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, 

caput, da Lei n. 11.343/2006).3. Na resposta, consistente em defesa 

preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).4. Não 

apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

20 de julho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Alexandre Delicato Pampado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216817 Nr: 7340-71.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER RUAN DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Diego Souza Timotheo 

de Almeida - OAB:OAB-MT 12.025

 Código 216817

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 16h05min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216809 Nr: 7334-64.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT 9.035

 Código 216809

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 16h10min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216814 Nr: 7338-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 Código 216814

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 16h15min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214953 Nr: 6540-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARRARO 

HERNANDES - OAB:, LEONARDO CHRASTEK SIDINEI - OAB:OAB-PR 

74.464

 Código 214953

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 14:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 4904-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA CRISTINA BALESTRIN - 

OAB:22869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e INFOJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55948 Nr: 47-22.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA XAVIER 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD e RENAJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105949 Nr: 9037-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107071 Nr: 10078-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAATR, FCAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD e RENAJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 4890-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR TRETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD e RENAJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92363 Nr: 3986-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDA, HVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATECDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos nº 3986-39.2012.811.0040 – Código: 92363.

 Vistos etc.

Cuida-se de execução provisória de alimentos relativa a decisão que 

arbitrou pensão por lucros cessantes em sede de tutela de urgência junto 

aos autos de nº 35121.

 Ocorre que, posteriormente aquela decisão, fora prolatada sentença nos 

autos supracitados, a qual ainda não transitou em julgado, estando 

pendente a análise de recurso junto ao Tribunal de Justiça. Dessa feita, 

em sentido contrário a manifestação ministerial, encontra-se obstado, por 

ora, o cumprimento definitivo da referida sentença.

 Assim, a demanda executiva em epígrafe busca a satisfação das 

parcelas relativas ao período entre a decisão liminar que as concedeu até 

a sentença prolatada, ressalvado o direito da autora de intentar com a via 

adequada para buscar o recebimento dos valores posteriormente fixados 

na condenação.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que apresente planilha 

atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de 

direito.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97693 Nr: 172-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO DE OLIVEIRA & BARROS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112709 Nr: 4539-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON LUIZ BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

SORRISO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 
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CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD e RENAJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 2886-54.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE SOUZA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD e RENAJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59874 Nr: 3172-95.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, LEONICE BARBOSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3172-95.2010.8.11.0040

Sentença homologatória

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução de alimentos promovida por LIZANDRA 

MARQUES DA SILVA, representada pela genitora LEONICE BARBOSA 

MARQUES em desfavor de DANIEL FEREIRA DA SILVA, qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, decretou-se a prisão civil do devedor pelo prazo de 

60 (sessenta) dias (fls. 105/106).

 Aportou aos autos ofício comunicando o cumprimento do mandado de 

prisão (fl. 152).

 Logo adiante, às fls. 153/155, aportou aos autos termo de acordo 

entabulado entre as partes.

 Instado a se manifestar, o Parquet manifestou favoravelmente a 

homologação do acordo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes, conforme também 

ratificado pelo agente ministerial, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença.

 EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE o competente alvará de soltura em favor do 

executado DANIEL FERREIRA DA SILVA.

 Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento da obrigação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81262 Nr: 305-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LUIZ 

CARLOS CORREIA, LUCIANO APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556/PR, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:PR 

16.948, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 Autos n. 305-95.2011.8.11.0040 Código: 81262

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 294-295), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas 

partes.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, nada sendo requerido 

pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123759 Nr: 1689-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 Autos n. 1689-54.2015.8.11.0040 Código: 123759

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante da presente, para que 

surta seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea 

‘b” do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Gerente da Caixa Econômica Federal conforme 

requerido à fl. 77.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a exequente para manifestar-se acerca do 

cumprimento integral da obrigação assumida e/ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na forma pactuada.

 P.R.I.C.

 Às providências.

Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1822 Nr: 467-18.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J DOS REIS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 
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OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e INFOJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1809 Nr: 113-95.1993.811.0040

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DAL MOLIN, JANDIRA MARIA DAL 

MOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, JONAS DAL MOLIN, LEDA DELMINA 

LORENZI DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, MARLENE ERNESTA 

DALMOLIN, SEBASTIÃO MARCELO, SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, DANILA OLEINIK - OAB:13480-A, FELIPE 

EVARISTO DOS SANTOS GALEA - OAB:220.280/SP, HELOISA BRANDA 

PENTEADO - OAB:13459-A, RAQUEL MANSANARO - OAB:271.599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - 

OAB:3391-A/MT, DANIELA SAUER HERMES - OAB:MT-6560-B, NEVIO 

MANFIO - OAB:16226-B, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A

 É o relato do necessário. Decido.Embora tenha a Secretaria realizado a 

conclusão destes autos para sentença, após confecção do breve 

relatório acima, verifico que, na realidade não foram ultimadas 

providências prévias e essenciais ao julgamento.Portanto, devolvo os 

autos em Cartório a fim de que seja certificado o decurso do prazo para 

apresentação de razões finais pelos demais requeridos, inclusive por 

aqueles citados por edital, aos quais foi nomeado Curador Especial.Empós 

a apresentação das razões finais pelas partes litigantes, ou ainda, o 

decurso do prazo devidamente certificado nos autos, colha-se o parecer 

do Ministério Público Estadual.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164497 Nr: 254-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISANIEL BATISTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 254-74.2017.811.0040 – Código: 164497.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre 

as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 

16h00min.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 198612 Nr: 8821-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HEINZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 Autos n. 8821-60.2018.811.0040 – Código: 198612.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Cuidam-se de embargos de terceiro propostos por MARIA APARECIDA 

HEINZ em desfavor de RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 21/07/2014, adquiriu o veículo Fiat Strada 

Working, ano/modelo 2013, cor branca, placa OBF-3083, descrito na 

exordial da empresa Grans Norte Comércio de Cereal, cujo CRV do veículo 

encontra-se devidamente preenchida e com reconhecimento das 

respectivas assinaturas. Por tais razões e, afirmando que o veículo foi 

adquirido em 2014, anteriormente ao ajuizamento da execução em apenso, 

pugna pela concessão da liminar a fim de que seja mantida na posse do 

bem.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/146.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sem delongas, in casu, restou evidenciada a perda superveniente do 

objeto da demanda, haja vista que nos autos da ação de execução n. 

3235-47.2015.811.0040 – Código: 126373, em apenso, o ora embargado 

manifestou expressamente a desistência em relação a penhora do veículo 

objeto dos presentes embargos, a qual, inclusive, foi homologada, nesta 

data.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil.

 SEM CUSTAS, eis que DEFIRO os benefícios da AJG em favor da 

embargante. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos

 P.R.I.C.

 Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33579 Nr: 2728-04.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MACIESKI GONÇALVES, CESAR 

ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B

 É O BREVE RELATO. DECIDO.Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o 

Código de Processo Civil estabelece que:Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.Sem delongas, in casu, razão 

assiste ao embargante, haja vista que na sentença homologatória deixou 

de apreciar os pleitos constantes nos itens II e III da Cláusula Décima 

Sétima.Desta feita, com relação ao item II, DEFIRO a penhora dos bens 
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imóveis descritos na cláusula sétima. Expeça-se o necessário.Contudo, 

relativamente ao item III – expedição de ofício para retirada de restrições 

existentes junto aos órgãos de proteção ao crédito -, entendo que é 

incumbência da parte exequente, que pode, inclusive, ser realizada 

administrativamente, razão pela qual INDEFIRO aludido pleito.Pelo exposto, 

RECEBO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração 

apresentados para determinar a PENHORA dos bens descritos na cláusula 

sétima, mantendo, no mais, o decisum.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39482 Nr: 2353-66.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 Autos n. 2353-66.2007.811.0040 – Código: 39482.

 Vistos etc.

 Sem delongas, diante dos novos cálculos apresentados (fls. 122/124), 

DETERMINO a intimação do executado para cumprimento voluntário do 

julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10%, na forma do disposto no art. 523, § 1º, 

do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120547 Nr: 9623-97.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEL & FERNANDES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9623-97.2014.811.0040 – Código: 120547.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante o cumprimento da obrigação, consoante noticiado à fl. 

78, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84072 Nr: 3238-41.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP, LUANA LISBOA ROSA - OAB:16301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, Giovanna de Freitas Sartori - OAB:19.753, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Autos n. 3238-41.2011.811.0040 – Código Apolo: 84072.

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme decisão retro.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120748 Nr: 9744-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FLORES FABRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT, MIKAEL AGUIRRRE CAVALCANTI - OAB:9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9744-28.2014.811.0040 Código Apolo: 120748.

 Vistos etc.

 Quanto ao pedido de suspensão da CNH do executado, entendo que não 

merece acolhida, pois tal medida não tem o condão de promover a 

satisfação do débito.

 Em tese, para ser admitido, o pedido do exequente deve estar vinculado a 

uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou 

com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH do 

executado não consubstancia medida necessária para assegurar tal 

intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104361 Nr: 7420-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALD, RLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 Autos n. 7420-02.2013.811.0040 – Código: 104361.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fl. 74, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela parte exequente e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

eis que apesar de citado não se manifestou nos autos.

 SEM CUSTAS, eis que a exequente é beneficiária da AJG. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 186500 Nr: 1981-34.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BENTO MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1981-34.2018.811.0040 – Código: 186500.

 Vistos etc.

 RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC.

 DIGA a parte embargada no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 3657-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAMOS SAENGER, JAIRO OLIVEIRA 

SAENGER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PADILHA FREITAS - 

OAB:42655/RS

 Aliás, acerca da necessidade de notificação do devedor, seguem os 

arrestos:"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Versando a lide justamente sobre a inexistência 

da dívida e a inscrição negativa, tem-se como latente a legitimidade 

passiva do cessionário. Precedente da Corte. NOS TERMOS DO ART. 290, 

DO CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE CRÉDITO TENHA EFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL A EXPRESSA 

NOTIFICAÇÃO DESTE. Na hipótese, não restou demonstrada a referida 

notificação, devendo ser declarada a inexistência da dívida e vedada a 

inscrição. Manutenção da sentença que se impõe. AFASTARAM A 

PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME." 

(Apelação Cível Nº 70049936578, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 26/09/2012) 

(grifei)."APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFICÁCIA. NOS TERMOS DO ART. 290, DO 

CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE CRÉDITO TENHA EFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR, IMPRESCINDÍVEL A EXPRESSA NOTIFICAÇÃO 

DESTE. No caso, a cessionária não comprovou a notificação da cessão, 

portanto, não tem validade e eficácia em relação ao devedor. 

Inexigibilidade do débito em relação à cessionária, enquanto não for 

procedida a notificação da cessão de crédito. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. CABIMENTO. Sendo fixada verba honorária em quantia 

insuficiente a remunerar o advogado, possível a majoração do quantum. 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO." 

(Apelação Cível Nº 70057345498, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunalde 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/11/2013) 

(grifei).Assim, previamente a análise do pedido de substituição do polo 

ativo, INTIME-SE o exequente a cumprir com as determinações 

acima.Após, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.Às 

providências.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113524 Nr: 5189-65.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR A. DA SILVA & CIA LTDA-ME, VALDIR 

ANTUNES DA SILVA, CLEVSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5189-65.2014.8.11.0040 Código: 113524

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de fls. 126-127, INTIME-SE o Sr. Oficial 

de Justiça para que esclareça as informações constantes da certidão de 

fl. 123, especialmente se a tentativa de intimação do executado se deu na 

pessoa de seu inventariante Clevson Luiz da Silva.

 Às providências.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126373 Nr: 3235-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA, DEBORA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3235-47.2015.811.0040 – Código Apolo: 126373.

 Vistos etc.

 De início, HOMOLOGO a desistência do exequente com relação à penhora 

do veículo descrito às fls. 112/114.

 Desta feita, procedam-se as baixas necessárias junto ao prontuário do 

mesmo.

 No mais, INTIMEM-SE os executados para, nos termos do art. 774, inciso 

V, do CPC, indicarem bens passíveis de penhora, sob pena da aplicação 

de multa de 10% sobre o valor da execução, assinalando o prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142845 Nr: 184-91.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS - COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVUS TECNOLOGIA LTDA, HEXAGON 

AGRICULTURE HOLDING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIMARÃES E SANTIAGO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:SC-186/96

 Autos n. 184-91.2016.811.0040 – Código Apolo: 142845.

 Vistos etc.

 CIENTE da v. decisão de fls. 488/493.

 No mais, CUMPRA-SE conforme decisão prolatada às fls. 432/437.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132800 Nr: 6753-45.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTUNES DA SILVA - ESPÓLIO, CLEVSON 

LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos n. 6753-45.2015.811.0040 – Código: 132800.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 109/110, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89672 Nr: 1273-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/O, Giovanna de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 Autos n. 1273-91.2012.811.0040 – Código Apolo: 89672.

 Vistos etc.

DEFIRO a produção de prova oral, conforme requerido pela parte autora à 

fl. 525.

 Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de Abril de 2019, às 13h00min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 

354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

No mais, PROCEDA-SE a liberação dos honorários periciais à expert 

mediante confecção de alvará competente.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140234 Nr: 10729-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BREVE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:20.958/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, preenchido os requisitos do art. 300 do NCPC, DEFIRO a 

concessão da tutela de urgência, determinando o arresto da quantia de 

250 (duzentas e cinquenta) sacas de 60 kg de soja que se encontrarem 

depositadas em nome do executado CARLOS GILBERTO PETRY, advindas 

da próxima colheita da Fazenda Santo Antônio descrita à fl. 28. 

DETERMINO que os grãos arrestados fiquem depositados no armazém 

indicado pela requerente, devendo esta providenciar a remoção e o 

armazenamento dos grãos, ficando as despesas da remoção a 

armazenamento dos grãos a cargo da parte requerente até decisão final 

nesses autos.NOMEIO a parte requerente fiel depositária dos grãos, 

ficando esta advertida que esta expressamente vedada a comercialização 

dos grãos sem ordem judicial.Ademais, INTIME-SE o empregador do 

executado indicado na certidão de fl. 37 para que tome ciência do teor 

desta decisão. No mais, dê-se regular prosseguimento ao 

feito.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 22 

de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 1716-76.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROCHA BRUGNOLO, CÉLIO 

BRUGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:, SANDRO LANZARINI - 

OAB:11.553, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 Isto posto, ACOLHO a alegação da exequente para, com fundamento no 

art. 792, inciso IV e § 1º do CPC, reconhecer a fraude à execução e, via 

de consequência, declarar ineficaz em relação à credora/exequente 

Equilíbrio Indústria Química Ltda a cessão/transferência de crédito firmada 

entre Célio Brugnolo e Bruno Rocha Brugnolo e seus Patronos Cesar 

Roberto Boni e Sandro Lanzarini nos autos de processo nº autos nº 

3560.78.2015.811.0086, cód. 87720 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso.Em decorrência do 

reconhecimento da fraude à execução, com fundamento no art. 774, 

inciso I do CPC, REPUTO a conduta dos executados ato atentatório à 

dignidade da justiça, condenando-os à multa de 15% sobre o valor do 

débito remanescente, na forma do art. 774, § 1? do CPC.Sem prejuízo do 

acima determinado, havendo indicativo da prática de crime, além de 

infração ético-profissional, extraia-se cópia integral dos presentes autos e 

encaminhe-se ao Ministério Público Estadual, bem como à Ordem dos 

Advogados do Brasil para as providências que eventualmente entenderem 

pertinentes.Expeça-se no necessário à penhora do crédito, na forma 

anteriormente determinada, sem prejuízo da atualização do saldo devedor 

pela credora, face a aplicação da multa decorrente do reconhecimento do 

ato atentatório à dignidade da justiça.Por fim, ADVIRTO a Secretaria sobre 

a necessidade de efetuar o controle rigoroso de carga dos processos, 

evitando-se que permaneçam fora da Secretaria além do prazo legal 

permitido, devendo, na hipótese, ser adotado o procedimento previsto na 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4799-03.2011.811.0040
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4799-03.2011.811.0040 – Código Apolo: 85458.

 Vistos etc.

 Para instrução do feito, DESIGNO o dia 29 de Novembro de 2018, às 

15h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, eis que o 

presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144962 Nr: 1397-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉTODO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANCE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FREDERICO DE 

PAULA - OAB:29.326/PR, FABIANA ANDREA FERNANDES LIMA 

PEREIRA - OAB:43.141/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1397-35.2016.811.0040 - Código Apolo: 144962.

 Vistos etc.

 Ante a impugnação com relação aos honorários periciais apresentados 

(fl. 439), em substituição, NOMEIO como perito do juízo ALEXANDRE 

OLIVEIRA SILVA, cadastrado no banco de peritos do TJMT, conforme 

ficha cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 405.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123736 Nr: 1675-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MADALOZZO, NOELI 

TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1675.70.2015.811.0040 (Cód. 123736)

Vistos etc.

 Embora legalmente permitida a alienação por iniciativa particular, do exame 

dos autos verifico que o imóvel penhorado e que se pretende alienar foi 

avaliado em R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), conforme 

laudo de fl. 86, todavia, o terceiro interessado apresentou proposta de 

aquisição por valor equivalente a menos da metade da avaliação, isto é, 

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com o qual, inclusive, 

concordou o exequente e os executados.

 Considerando que compete ao Juízo zelar pela lisura da venda, inclusive, 

particular (art. 880 do CPC), intimem-se as partes litigantes, no prazo de 10 

(dez) dias, esclarecer/justificar a razão pela qual se pretende realizar a 

venda particular por preço equivalente a menos da metade da avaliação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94868 Nr: 6650-43.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTELINA SALETE BANFI DA SILVA, ALANA BANFI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA TUR LTDA EPP, PETERSON ISAIAS 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11.701/MT, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:6296-MS

 Autos n. 6650-43.2012.811.0040 – Código: 94868.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 336/349, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145161 Nr: 1504-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA, ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867/SP, WELLYNGTON LEONARDO BARELLA - OAB:171223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1504-79.2016.811.0040 – Código: 145161.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora dos imóveis indicados no petitório de fls. 125-127, 

cujas matrículas se encontram acostadas às fls. 130-135.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 INTIME-SE também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo ser intimadas as partes, inclusive, o 

credor para informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou 

levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no 

prazo de 05 dias.

Ademais, CITE-SE o executado Antônio Marcos Lima da Silva conforme 

requerido à fl. 126.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99386 Nr: 2003-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Autos n. 2003-68.2013.811.0040 – Código: 99386.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor do petitório fl. 161, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do CPC.

 CUSTAS, se houver, pela autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45210 Nr: 2153-25.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DE SOUZA, CAMILA RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Autos n. 2153-25.2008.8.11.0040 Código: 45210

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 407-408), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas 

partes.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113318 Nr: 5021-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5021-63.2014.811.0040 – Código: 113318.

 Vistos etc.

 Ante a desistência da penhora manifestada às fls. 79/80, CUMPRA-SE 

conforme determinado à fl. 89.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 9074-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MACHADO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL U (COMERCIAL UEMURA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Muller Abreu Lima - 

OAB:6177/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD e RENAJUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82288 Nr: 1168-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92197 Nr: 3733-51.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA KRZYZANSKI BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR E LAND ROVER BRASIL 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, SOMAFERTIL LTDA, 

CARAMORI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRZYZANSKI - 

OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, JOÃO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI 

- OAB:241953/SP, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 Autos n. 3733-51.2012.811.0040 – Código: 92197.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 
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classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 450/453, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144805 Nr: 1294-28.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373/MT

 Autos n. 1294-28.2016.811.0040 – Código: 144805.

 Vistos etc.

 Considerando que a intimação tinha por finalidade a manifestação das 

partes em relação a proposta de honorários periciais, os quais ficaram ao 

encargo da parte autora, que inclusive, já trouxe aos autos o respectivo 

comprovante (fl. 288/289), INDEFIRO o pleito de devolução de prazo 

formulado pela demandada às fls. 291/293.

 No mais, PROSSIGA no cumprimento da determinação exarada às fls. 

274/275.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 169971 Nr: 3358-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISANIEL BATISTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Luiz Alexandre Cristaldo - OAB:, MOGLY ADAS 

COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087

 Autos n. 3358-74.2017.811.0040 – Código: 169971.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre 

as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 

16h00min.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170614 Nr: 3764-95.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DJALMA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Luiz Alexandre Cristaldo - OAB:, MOGLY ADAS 

COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087

 Autos n. 3764-95.2017.811.0040 – Código: 170614.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre 

as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 

16h30min.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112998 Nr: 4760-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan de Lima Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4760-98.2014.811.0040 Código: 112998

 Vistos etc.

Em que pese o pleito de fl. 84, verifica-se que já fora promovida a busca 

de endereços em face do demandado às fls. 50-56.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21490 Nr: 1735-29.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 
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NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos n. 1735-29.2004.811.0040 – Código: 21490.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fl. 313.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59297 Nr: 2595-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Autos n. 2595-20.2010.811.0040 – Código: 59297.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação ao laudo pericial apresentada.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103265 Nr: 6265-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6265-61.2013.811.0040 – Código: 103265.

 Vistos etc.

 De início, observe a Secretaria da Vara que o processo está incluso na 

Meta 2, devendo ser impulsionado com a necessária prioridade.

 No mais, relativamente ao pleito de fls. 95/96, anoto que a remessa dos 

autos ao arquivo provisório por prazo indeterminado não pode ser 

autorizado, sob pena de eternização irregular da relação processual.

 Assim, INTIME-SE o autor, através do seu patrono, para requerer o que 

entender de direito, inclusive, com relação a conversão regulamentada 

pelo art. 4º, do Decreto Lei n. 911/69, consoante constante no último 

parágrafo de fl. 92.

 Em caso de inércia, INTIME-SE o representante legal da parte autora, 

pessoalmente, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, na forma 

do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21495 Nr: 1740-51.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR OSSOCHI, ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 131,85, requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 dias.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 131,85.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001464-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO BUSATTO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS (EXECUTADO)

ELISANGELA SCHUTZE (EXECUTADO)

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001449-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTINE CROTHERS GONCALVES (RÉU)

ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR (RÉU)

AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos para REQUERIDO que reside nesta 

comarca, bem como Custas/taxas para expedição de Carta Precatória 

para os requeridos que residem em outras Comarcas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 172694 Nr: 5004-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 166 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.618 do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, razão porque 

DEFIRO o pedido de adoção de Kaio Renan Bueno da Silva pelos adotante 

por Jardelino Ribeiro de Oliveira, sendo que PASSARÁ A SE CHAMAR 

KAIO RENAN BUENO DE OLIVEIRA, tendo como pai e Jardelino Ribeiro de 

Oliveira, terá como avós paternos José Ribeiro Saúde e Helena Ferreira de 

Oliveira (documentos fls. 18).Sem custas, de acordo com a exegese do 

artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.Transitada em 

julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de inscrição no registro civil 

competente para cancelamento e realização de novo registro, 

observando-se fielmente as determinações contidas no artigo 47 da Lei nº 

8.069/90, com redação dada pela Lei nº 12.010/2009.Oportunamente, com 

o retorno dos expedientes emitidos, ARQUIVE-SE o presente com as 

devidas baixas e anotações, atentando-se ao Segredo de 

Justiça.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 2379-20.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Visto, etc.

 Tendo em vista a manifesta relação de prejudicialidade existe a presente 

execução e a Ação de Conhecimento n. 5222-21-2015.811.0040 (cód. 

129766), a qual foi sentenciada nesta data deferindo ao ora executado a 

imissão na posse do imóvel objeto da partilha determinada nos presentes 

autos, SUSPENDO este cumprimento de sentença até o trânsito em julgado 

no Processo n. 5222-21-2015.811.0040 (cód. 129766).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 5903-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, 

MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA, EDNEI PAES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de TAXAS/CUSTAS no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja expedida nova carta precatória 

conforme determinação judicial de fl.71.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004881-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROMEU TREVISOL (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. AINDA, intimo 

para efetivar o pagamento da diligência complementar do oficial de justiça, 

conforme certidão retro. Para tanto, deve-se, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003568-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (DEPRECADO)

ARI PAULO GELLER (DEPRECADO)

CELSON LUIS PREDIGER (DEPRECADO)

MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER (DEPRECADO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetivar o pagamento da diligência 

complementar do oficial de justiça, conforme certidão retro. Para tanto, 

deve-se, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003975-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003975-17.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 2.916,58; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LARISSA GASTALDON Parte Ré: RÉU: JORGE CICHACZEWSKI VISTOS. 

Diante do pagamento do débito alimentar, julgo extinta a presente ação de 

execução de alimentos, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas, posto que as partes são 

beneficiárias da gratuidade judiciária. Transitada em julgado esta sentença 

e nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as anotações de praxe. 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001467-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PARAUNA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO OAB - MT18319/B-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMIR CAPITANIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, sob pena de ser presumida a concordância, bem 

como, para, em concordando, promover o recolhimento dos honorários do 

expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de preclusão da 

prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006751-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR EHRHARDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000160-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENE VILHALVA DE LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ALDAIR JOSE DA SILVA LIMA (HERDEIRO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEOMIR DA SILVA LIMA (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR VILHALVA DA SILVA (HERDEIRO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSEMIR DA SILVA LIMA AMARAL (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA 

INVENTARIANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA NO ID 13771969, BEM COMO ACERCA 

DA PETIÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17778 Nr: 1929-63.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO VIECELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NÉRI PERIN - OAB:25.883/RS, NEVIO 

MANFIO - OAB:16226-B, PAULO CESAR BERTOL - OAB:31.466/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT 13994-A, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7979-MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431B, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT- 2680, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:10357/11670B-MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106888 Nr: 9908-27.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILESIO LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, MAFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Previamente a análise dos pedidos da parte requerida, concedo o prazo 

de 5 dias para que a parte autora se manifeste.

3- Após, conclusos.

4 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106889 Nr: 9909-12.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SALETE LIGOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Previamente a análise dos pedidos da parte requerida, concedo o prazo 

de 5 dias para que a parte autora se manifeste.

3- Após, conclusos.

4 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 10011-34.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHARIANNE CRISTINA GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 
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OAB:15.013-A, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17.617

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Previamente a análise dos pedidos da parte requerida, concedo o prazo 

de 5 dias para que a parte autora se manifeste.

3- Após, conclusos.

4 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119510 Nr: 1189-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA LEHRBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Considerando que a parte requerida apresentou rol de testemunhas 

muito além do prazo de 15 dias concedido às fls. 137, e considerando que 

não restaram comprovadas as justificativas apresentadas às fls. 140, 

rejeito a oitiva e declaro preclusa a produção de prova testemunhal da 

parte requerida.

3- Encerro a instrução processual e concedo o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias para cada parte apresentar suas alegações finais.

4- Após, conclusos para sentença.

5- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101090 Nr: 3921-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MIGUEL DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:47454, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI proferiu a 

seguinte sentença: Vistos. Compulsando o feito, verifico que a parte 

autora não foi mais localizada no endereço fornecido nos autos e que 

tampouco comunicou o Juízo quanto à alteração de sua residência no 

curso do processo, aplicando-se ao caso, assim, a regra constante do 

artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo a qual 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Lado 

outro, a própria Defensoria Pública Estadual alega não possuir mais 

contato com a parte autora, pugnando pela extinção do feito. Consigno ser 

desnecessária a anuência da parte requerida, a qual também não foi mais 

localizada no endereço declinado nos autos (fls. 119), sendo certo 

também que seus advogados constituídos se quer compareceram a este 

ato. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, se resolução do 

mérito, em face do abandono da causa pela parte autora. Sem 

condenação em custas e honorários, visto que a parte requerente é 

beneficiária da Justiça Gratuita. Transitada em julgado esta sentença, ao 

arquivo. Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se 

com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 7225-17.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Diante do desinteresse das partes na produção de prova oral, declaro 

encerrada a instrução e concedo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para 

cada parte apresentar suas alegações finais.

2- Após, conclusos.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 6580-89.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Diante da manifestação de fls. 99/101, homologo a desistência da oitiva 

de testemunhas da parte autora.

3 – Encerro a instrução processual e concedo o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias para cada parte apresentar suas alegações finais.

4 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95066 Nr: 6879-03.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS VINICIUS 

MENDES DE MORAES, para devolução dos autos nº 

6879-03.2012.811.0040, Protocolo 95066, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111837 Nr: 3803-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS VINICIUS 

MENDES DE MORAES, para devolução dos autos nº 

3803-97.2014.811.0040, Protocolo 111837, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005664-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005664-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

AMARILDO XAVIER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por AMARILDO XAVIER contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15592037, em que 

comprova recebimento do beneficio até 13/06/016. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005659-40.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JANIR DOS SANTOS RÉU: INSS Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JANIR DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15578727, em que comprova recebimento do beneficio 

até 02/03/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 
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exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005731-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005731-27.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO QUEIROZ DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FERNANDO 

QUEIROZ DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15645262, em que 

comprova recebimento do beneficio até 06/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005589-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005589-23.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUCELI DE SOUZA LEITE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JUCELI DE SOUZA LEITE 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 
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benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15521004, em que 

comprova recebimento do beneficio até 06/07/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005702-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA SILVA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005702-74.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MAURA SILVA LUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MAURA SILVA LUZ contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15618623. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005292-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005292-16.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VICTOR SANTOS BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) proposta por VICTOR 

SANTOS BRITO, representada por sua genitora Isamara Cardoso Santos, 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

ambos qualificados nos autos, em que pretende, em sede de liminar, a 

implantação do benefício de prestação continuada, uma vez que é 

portador de deficiência e sua família não possui situação financeira capaz 

de manter o seu sustento. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de prestação continuada, suscitando, assim, que 

o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal 
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estabeleceu que a assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição e tem como um dos seus 

objetivos, a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 

a lei (artigo 203, caput e inciso V). Da mesma forma a Lei n. 8.742/93 (art. 

20) exige que: seja pessoa portadora de deficiência ou idosa e comprove 

não possuir meio de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por 

sua família (caput); deve ser entendido como família às pessoas que 

vivem sob o mesmo teto (§ 2º); pessoa portadora de deficiência é aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho (§ 3º). Assim, 

pelos documentos médicos juntados aos autos verifico que a parte autora 

é portadora de deficiência física, qual seja, surdez congênita bilateral sem 

linguagem (Num. 15281030). Outrossim, verifica-se pela Ficha do Cadastro 

Único do autor que a mesma reside com sua genitora, com renda mensal 

de R$ 64,00 (Num. 15281025 – pag. 05), ou seja, inferior ao previsto na 

legislação em comento (1/4 do salário mínimo). Nessa linha de 

pensamento, restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício de prestação 

continuada, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta 

decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta decisão. 

Determino a realização de estudo socioeconômico da família da parte 

requerente, a ser realizado no prazo de 60 dias pela assistente social 

forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência da parte autora a 

fim de comprovar as condições de habitação, bem como a composição do 

núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos seguintes 

quesitos: a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas compõem o 

núcleo familiar do requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) 

Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a 

residência da requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de 

cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à análise da 

condição socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades 

da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005493-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

EUZEBIO NICARETTA OAB - MT20848/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005493-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: GERÊNCIA EXECUTIVA 

DO INSS EM SORRISO - MT Visto/DH RETIFIQUE-SE o polo ativo na forma 

postulada no id. 15461828. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO 

DA SILVA DA ROCHA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15460452, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 18/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005493-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

EUZEBIO NICARETTA OAB - MT20848/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

4ª VARA CÍVEL DE SORRISO 2018-10-24 1005493-08.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA DA ROCHA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ofício 589/2018 - PJE Senhor Diretor Por 

determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Anderson Candiotto solicito a 
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Vossa Senhoria que conceda, implante e pague o benefício previdenciário 

de Auxilio Doença à parte requerente FRANCISCO DA SILVA DA ROCHA, 

devendo ser cumprida em até 30 (trinta) dias, sendo que o pagamento do 

benefício deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da 

presente decisão, nos termos do art.60, § 9º , da Lei n.8213/91, com 

redação dada pela Lei n.13.457/2017. . Outrossim, informo os dados 

necessários para implantação do benefício: ESPÉCIE DO BENEFÍCIO- 

AUXILIO DOENÇA DIB - 25/09/2018 RG- 26252341 SSP/MT CPF- 

608.912.723-05 ENDEREÇO- AV. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1592, 

BAIRRO SÃO DOMINGOS, SORRISO-MT NOME DA MÃE- MARIA 

ALDENORA GONÇALVES DA SILVA NOME DO ADVOGADO E OAB- 

VALDENIR BERTOLDO - OAB/MT 17944 Rosilene Machado Antunes 

Gestora Judiciária AO SENHOR ODIX JUSTINO PETRONILHO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - EADJ 

AV. DAS ITAUBAS 3536, SETOR COMERCIAL- CEP 78.550-284, SINOP/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006027-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006027-49.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEVI ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por LEVI ALVES contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Entretanto, 

conforme se observa no art. 26, inciso I da lei 8.213/91, o auxílio doença 

independerá de carência nos casos de acidentes de qualquer natureza ou 

causa de doença profissional ou do trabalho, como é o caso do autor 

(CAT em id. 15907462). Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SCABORO RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004278-31.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDA SCABORO RAIMUNDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por FERNANDA SCABORO RAIMUNDO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em 

razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma encontra-se 

incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

cessado o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 9521074), foi deferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de incapacidade da parte autora (Num. 10391362), tendo a 

mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 10638672). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado no 

Num. 12768312, sobre o qual se manifestaram ambas as partes. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença, formulado por FERNANDA 

SCABORO RAIMUNDO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Ressalto que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo pericial (Num. 

12768284) é possível divisar que a parte autora não apresenta 

incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a pretensão 

da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 
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59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC. Oficie-se o EADJ para que suspenda, caso ainda esteja 

sendo pago a requerente, o benefício concedido em tutela antecipada. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001277-72.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

HEDNY KOPPENHAGEN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos /BG. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta por 

HEDNY KOPPENHAGEN, representado por sua genitora Solange Cristina 

da Costa Koppenhagen em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando a autora que é portadora de 

deficiência, demonstrando-se totalmente incapacitada para os atos da vida 

independente, dependendo da ajuda de terceiros, pugnando pelo 

recebimento de benefício de prestação continuada a ser paga pelo 

requerido. Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido e a 

realização de estudo socioeconômico (Num. 1646881). O requerido 

devidamente intimado não apresentou contestação. Laudo social acostado 

nos autos em id. 7259489. Em id. 9250124 foi deferida a antecipação dos 

efeitos da tutela. Laudo pericial em id. 14149154 sobre o qual se 

manifestou apenas a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Beneficio de Prestação Continuada (LOAS) ajuizada por HEDNY 

KOPPENHAGEN contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS. Entre os direitos necessários à implementação da ordem social 

prevista na Constituição Federal, encontramos aqueles relativos à 

Seguridade Social, que contempla a previdência social, saúde e 

assistência social. A Assistência Social pode ser definida como a política 

pública, integrada por um conjunto de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, que visa prover aos brasileiros com renda inferior aos mínimos 

legais, condições de inclusão na sociedade, através do atendimento às 

necessidades básicas, para o efetivo exercício dos direitos, que 

constituem a cidadania. É por isso que, na Assistência Social, não existe o 

princípio da contrapartida, ou seja, o benefício recebido não depende de 

contribuição realizada, ao contrário do que acontece com os benefícios 

previdenciários. Consoante prescreve o artigo 203, caput, da Constituição 

Federal, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente da contribuição à seguridade social. Desta forma, os 

benefícios de caráter assistencial têm natureza não-contributiva, 

possuindo, dentre os seus objetivos a proteção à pessoa portadora de 

deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de um salário mínimo, 

desde que preenchidos os requisitos elencados no inciso V, do art. 203, 

da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto n.° 1.744/95. Trata-se 

do benefício de prestação continuada (LOAS), destinado ao idoso ou 

pessoa portadora de deficiência, que não tenham condições de prover a 

própria manutenção ou tê-la provida por sua própria família. A 

característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é, além da 

incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de vida independente. 

Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o trabalho e para a 

vida independente, e que tal condição lhe cause dificuldade de integração 

social. O primeiro ponto a ser destacado, e que não causa maiores 

problemas é que o conceito de família, para a Lei 8.742/93, abarca o 

conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, pessoas que vivam sob 

o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que o benefício assistencial é 

destinado aos que se encontram em situação precária. Consoante 

prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a assistencial social "[...] é 

política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas às condições de 

saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias do exercício da 

cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas razões o 

benefício assistencial não tem o condão de complementação de renda 

familiar, já que assim o fazendo, não age provendo os mínimos sociais, 

que no seu conceito não envolve recursos destinados a complementação 

de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma vez cumpridos os 

requisitos para a concessão do benefício da prestação continuada, é de 

rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação continuada 

constitui instrumento indispensável para que as pessoas portadoras de 

deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou por suas famílias, 

tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam com o mínimo de 

dignidade. No caso em análise o laudo da perícia médica afirma que a 

requerente possui apenas 15 anos de idade e se enquadra na hipótese do 

artigo 20 da Lei 8.742/93, sendo considerada incapaz para vida civil, 

sendo a sua incapacidade total e definitiva, dependendo de terceiros para 

sobreviver, uma vez que apresenta diagnóstico de autismo com déficit 

cognitivo grave. Por fim, da realização do estudo social, é possível 

vislumbrar que a família é composta por três pessoas, a requerente, uma 

irmã de 05 anos de idade e a genitora, sendo certo que sobrevivem 

apenas com o valor do benefício do bolsa família uma vez que a genitora 

não pode trabalhar pois necessita cuidar das infantes, relatando que 

moram em uma casa cedida e que recebem doações esporádicas de 

alimentos. Ademais, é entendimento consolidado nos Tribunais que a 

condição de miserabilidade não deve abster-se a verificação da renda, 

mas a condição de vulnerabilidade do grupo familiar. Vejamos: 

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. 

RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na sentença recorrida, o pedido 

foi julgado procedente, ao fundamento de que restou demonstrado os 

requisitos para a concessão do benefício assistencial à parte autora, 

portadora de deficiência, conforme laudo pericial e que não possui meios 

de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, em 

razão da renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 203 da 

CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo. (grifei) Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 
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"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício, é de rigor a procedência da 

demanda. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (22/04/15 - Num. 

1608588), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Notifique-se o MPE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005908-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005908-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE MARIA LACERDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ MARIA LACERDA 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15804822, em que 

comprova recebimento do beneficio até 28/02/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005968-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES ZANELLA VANIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005968-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DOLORES ZANELLA VANIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por DOLORES 
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ZANELLA VANIN contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15865046, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/04/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003364-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006051-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006051-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DA CONCEICAO SOUSA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15931160. Quanto ao cumprimento do terceiro 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades 

laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 
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Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000425-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000425-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO MARTINS DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de embargos de declaração, suscitando 

omissão/contradição/erro material na sentença de n. 15096768, sob a 

justificativa que este juízo, em sede de relatório da sentença, errou ao 

informar que a tutela antecipada foi indeferida, quando na verdade foi 

deferida. É o sucinto relatório. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. No mérito entendo 

que a pretensão merece prosperar. Isso porque, conforme consta em 

num. 11600931 a tutela antecipada fora deferida nos presentes autos, 

devendo constar na sentença o seu deferimento. Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS, e lhes dou PROVIMENTO, a fim de FAZER CONSTAR na 

sentença de num. 15096768 que, recebida a inicial, foi DEFERIDA A 

TUTELA ANTECIPADA nos presentes autos e, desta forma, deve ser 

confirmada, em sede do dispositivo da sentença, a referida tutela, para os 

fins legais. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001302-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA MARCOLAN MILESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001302-51.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELENA MARCOLAN MILESI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/BG. Ressai dos autos que a parte autora ingressou 

com pedido de desistência da ação (Num. 13404214). É o relatório. Decido. 

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a 

propor a mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em honorários 

advocatícios à parte requerida, em 10% sobre o valor da causa, bem 

como em custas, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, 

§3º, do NCPC. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004775-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004775-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

FRANCISCO SILVA DE SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada FRANCISCO SILVA DE SOUSA em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, requerendo tutela 

antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

na qualidade de segurada especial, conforme verificada a incapacidade 

da parte autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença na qualidade de segurada 

especial, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Depois, entendo que, em fase de 

cognição sumária, ainda não há elementos suficientes para que seja 

implantado, desde já, o benefício de aposentadoria por invalidez, sendo 

necessária dilação probatória para tanto. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005640-68.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 
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requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 10564933). O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

laborativa da parte autora (Num. 11148428), tendo a mesma impugnando, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 11810154). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado no Num. 14071991, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, formulado 

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 10561598. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostado aos autos , verifica-se que a incapacidade da parte autora é 

parcial e permanente em razão de ter sofrido trauma lacerocontuso do 

membro superior direito, sendo possível sua readaptação profissional. 

Entretanto, nos termos da Súmula 47 da TNU, a saber: “Uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da 

aposentadoria por invalidez”, entendo ser cabíveis algumas 

considerações. Isto porque, em que pese o expert tenha afirmado em seu 

laudo que cabe a readaptação profissional da autora para outra função, 

fato é que a autora tem mais de 58 anos de idade, bem como sempre 

exerceu atividade de doméstica (CNIS de id. 10561596), a qual, 

obviamente, necessita de esforço físico. Sendo assim, considerando que 

a incapacidade da parte autora é permanente; considerando que conta 

com mais de 58 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser 

hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais; que sempre exerceu atividades de 

doméstica, conforme se vê da CTPS e no CNIS juntados aos autos e, 

ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (31/01/17 – Num. 10561598), nos termos do art. 43, 

da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BOCOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005319-33.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA MADALENA BOCOLLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por MARIA MADALENA BOCOLLI contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 10295167). O requerido, ainda que 

devidamente intimado, não apresentou contestação. Determinada a 

realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 14073129, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, 

formulado MARIA MADALENA BOCOLLI contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 
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habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 10290842. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostado aos autos (Num. 14073129), verifica-se que o perito afirma que 

a autora apresenta alterações degenerativas em ombro direito com lesão 

completa do tendão supraespinhal, entretanto, sustenta que não há 

incapacidade, uma vez que, em casos como o da requerente, ainda que a 

lesão possa causar limitação funcional, existe tratamento cirúrgico que 

pode levar à resolução do quadro. Entretanto, nos termos da Súmula 47 do 

TNU, a saber: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o 

trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do 

segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez”, entendo ser 

cabíveis algumas considerações. Isto porque, em que pese o expert tenha 

afirmado em seu laudo que não há incapacidade definitiva, aduzindo que 

cabe a realização de cirurgia que pode levar à resolução do quadro fático 

que se encontra a autora, não se pode olvidar a idade da mesma e, ainda, 

a sua situação social. Sendo assim considerando que a incapacidade da 

parte autora é permanente; considerando que conta com mais de 68 anos 

de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais, uma vez que é incontroversa a existência de 

patologias; que sempre exerceu atividades que demandam esforço físico 

e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o indeferimento do auxílio-doença 

administrativamente (15/05/17 – Num. 10290852), nos termos do art. 43, 

da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003275-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003275-41.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELI DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por ELI DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 8705186). O requerido, mesmo que 

devidamente intimado, não apresentou contestação. Determinada a 

realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 14091589, sobre o 

qual manifestou a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, formulado ELI 

DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão 

do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 8700480. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 14091589), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e permanente. 

Considerando que a incapacidade da parte autora é permanente; 

considerando que conta com mais de 70 anos de idade, ou seja, de difícil 

reabilitação, além de ser hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais 

e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 
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salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (15/03/17 – Num. 8700480), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002615-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT. , 24 de outubro de 2018. 

ROSILENE MACHADO ANTUNES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35458400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005888-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005888-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE NUNES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSE NUNES DA SILVA 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15790310, em que 

comprova a qualidade de segurado e o período de carência. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006093-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO DOS SANTOS PENNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006093-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUAREZ ANTONIO DOS SANTOS PENNA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

Agendo perícia

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 213 de 839



Processo Número: 1004689-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBINO BENJAMIM MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004601-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

MARISA MARCIA FRANCA ROSSO OAB - 023.150.679-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT. , 24 de outubro de 2018. ROSILENE MACHADO ANTUNES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35458400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004437-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006895-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 1006895-61.2017.8.11.0040 Valor 

da causa: $3,677.59 ESPÉCIE: [BASE DE CÁLCULO]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: Av. 

Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA Endereço: RUA BELO 

HORIZONTE, 191, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-600 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Vistos etc.Intime-se o exequente para indicar o endereço da 

parte executada, no prazo de 10 dias.Após, cite-se o Executado para 

pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial.Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. Sorriso, 24 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011002-73.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ OAB - PR46644 
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(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011002-73.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte autora (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se sobre o retorno dos autos, bem como, no mesmo prazo, se 

manifeste sobre a petição de Id. 16082827. Sorriso/MT, 24 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005801-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 1005801-78.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

14822898, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002655-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUSINETH BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de reclamação proposta por LUSINETH 

BARROS DA SILVA em face de BANCO BMG S.A., em que pretende: a) a 

concessão de medida liminar para que se abstenha de deduzir valores 

pelos serviços de reservar margem consignável; b) a condenação da 

parte reclamante em danos morais; c) devolução de valores. A parte 

reclamante sustenta realizou contratos de Empréstimo Consignado 

(CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, sendo informada que o 

pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu 

benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos 

consignados. Contudo, meses após a celebração do referido empréstimo, 

a parte Autora foi surpreendida com a furtiva inclusão de Cartão de 

Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de 

operação não pretendida pelo autor, e que gera abatimentos mensais no 

benefício previdenciário. Citada, a instituição financeira apresentou 

contestação. Sustenta que não houve nenhuma ilegalidade praticada pela 

empresa, que a reclamante tinha ciência prévia das condições contratuais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. Em 

impugnação, a reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da reclamante/consumidora em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Não houve 

apresentação, por parte da reclamada, especificações sobre a forma de 

cobrança do RMC, para que se pudesse provar que o reclamante tinha 

ciência da contratação dos serviços denominado “Cartão de Crédito com 

“RMC – Reserva de Margem Consignável”. Nota-se que devido a inclusão, 

de forma unilateral pela reclamada, vem gerando descontos no benefício 

da reclamada. Quanto ao dano moral. Destaca-se, por oportuno, que na 

medida em que o banco reclamado admite a realização de empréstimo 

consignado em suas agências bancarias, assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido 

de corrigir as falhas. A cobrança indevida de serviços não contratado 

implicou em descontos de do benefício previdenciário da parte reclamante, 

contudo, não ficou demonstrado que houve negativação ou qualquer outro 

prejuízo. Entendo que o pedido por danos morais não deve prosperar. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

confirmar a liminar concedida, bem assim JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência da contratação do serviço RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); 2) CONDENAR a instituição financeira 

reclamada a restituir à parte reclamante o valor descontado indevidamente 

sobre o serviço de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável 

(RMC). O referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de desembolso das parcelas, acrescidos de juros legais 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz Togado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011253-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRATIADO COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011253-18.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: PRATIADO COMERCIO DE 

PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - EPP EXECUTADO: OI S.A Trata-se de 

reclamação proposta por PRATIADO COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA 

DIESEL LTDA – EPP em face de CLARO S.A. Após o natural andamento do 

feito, sentença foi proferida em 18-7-2016, contendo o seguinte 

dispositivo: “Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença 

no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
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contidos na reclamação, no sentido de: a) CONDENAR a empresa 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), valor a ser corrigido pelo 

INPC a partir desta data (Súmula n. 362 do STJ), com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data do evento 

danoso (Súmula n. 54 do STJ) até o efetivo pagamento; e b) CONDENAR a 

empresa reclamada a efetuar a restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente, a título de repetição de indébito, nos termos do art. 42, 

parágrafo único, do CDC, perfazendo o total de R$496,46 (quatrocentos e 

noventa e seis reais e quarenta e seis centavos). O referido valor deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso 

das parcelas originais, acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação.” A o trânsito em julgado ocorreu em 20-2-2017 (Id. 9429781). A 

parte reclamante requereu o cumprimento definitivo da sentença (Id. 

2997626), exigindo o pagamento da quantia de R$10.763,43 (dez mil, 

setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). 

Despacho inicial encontra-se no Id. 10872264. Instada, a parte devedora 

apresentou impugnação (Id. 12295401), argumentando excesso de 

execução, apontando o valor de R$R$ 10.485,97 (dez mil quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). É o relatório. A 

impugnação não merece prosperar. Colhe-se dos memoriais de cálculo 

apresentados pela parte credora (Id. 2997627) a estrita observância do 

dispositivo da sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação da 

parte devedora de pagar quantia certa, consubstanciada em indenização 

por dano moral e repetição de indébito, notadamente em relação aos 

marcos para a contagem da correção monetária (data da sentença e data 

do desembolso da parcela original) e juros moratórios (data do evento 

danoso e data da citação), sem prejuízo da correta aplicação do índice 

fixado (INPC). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada pela parte devedora (Id. 2997626), por conseguinte, a 

intimação da parte credora para que promova a atualização do seu crédito 

nos termos do determinado no item IV do despacho proferido em 

28-11-2017 (Id. 10872264), bem assim para requeira o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de decisão 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011253-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRATIADO COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011253-18.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: PRATIADO COMERCIO DE 

PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - EPP EXECUTADO: OI S.A Trata-se de 

reclamação proposta por PRATIADO COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA 

DIESEL LTDA – EPP em face de CLARO S.A. Após o natural andamento do 

feito, sentença foi proferida em 18-7-2016, contendo o seguinte 

dispositivo: “Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença 

no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na reclamação, no sentido de: a) CONDENAR a empresa 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), valor a ser corrigido pelo 

INPC a partir desta data (Súmula n. 362 do STJ), com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data do evento 

danoso (Súmula n. 54 do STJ) até o efetivo pagamento; e b) CONDENAR a 

empresa reclamada a efetuar a restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente, a título de repetição de indébito, nos termos do art. 42, 

parágrafo único, do CDC, perfazendo o total de R$496,46 (quatrocentos e 

noventa e seis reais e quarenta e seis centavos). O referido valor deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso 

das parcelas originais, acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação.” A o trânsito em julgado ocorreu em 20-2-2017 (Id. 9429781). A 

parte reclamante requereu o cumprimento definitivo da sentença (Id. 

2997626), exigindo o pagamento da quantia de R$10.763,43 (dez mil, 

setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). 

Despacho inicial encontra-se no Id. 10872264. Instada, a parte devedora 

apresentou impugnação (Id. 12295401), argumentando excesso de 

execução, apontando o valor de R$R$ 10.485,97 (dez mil quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). É o relatório. A 

impugnação não merece prosperar. Colhe-se dos memoriais de cálculo 

apresentados pela parte credora (Id. 2997627) a estrita observância do 

dispositivo da sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação da 

parte devedora de pagar quantia certa, consubstanciada em indenização 

por dano moral e repetição de indébito, notadamente em relação aos 

marcos para a contagem da correção monetária (data da sentença e data 

do desembolso da parcela original) e juros moratórios (data do evento 

danoso e data da citação), sem prejuízo da correta aplicação do índice 

fixado (INPC). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada pela parte devedora (Id. 2997626), por conseguinte, a 

intimação da parte credora para que promova a atualização do seu crédito 

nos termos do determinado no item IV do despacho proferido em 

28-11-2017 (Id. 10872264), bem assim para requeira o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de decisão 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL PINE COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002120-37.2016.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por KASA 

FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP em face de ROYAL PINE 

COMERCIAL LTDA, em que pretende: a ) a concessão de medida liminar 

consistente em ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

pertencentes à empresa reclamada; b) a condenação da empresa 

reclamada no pagamento de R$3.100,00 (três mil e cem reais) a título de 

danos materiais; e c) a condenação da empresa reclamada no pagamento 

do valor de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que em 

05-8-2014 efetuou a compra de 552,96 m2 (quinhentos e cinquenta e dois 

metros e noventa e seis centímetros quadrados) do porcelanato Torino 80 

– Ton A – 80x80 da empresa reclamada para posterior revenda. Sustenta 

que, do produto acima referido, comercializou 74,10 m² (setenta e quatro 
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metros e dez centímetros quadrados), o qual, após ser instalado na 

residência do cliente, apresentou defeito de fabricação, necessitando de 

tratamento e polimento. Afirma que contratou empresa especializada para 

a recuperação do piso, importando na despesa de R$3.100,00 (três mil e 

cem reais), a qual não foi assumida pela empresa reclamada, 

ocasionando-lhe danos materiais e morais. A pretensão liminar foi 

indeferida (Id. 3016273). Apesar de citada (Id. 11930518), a empresa 

reclamada não compareceu aos autos, ensejando o pedido da parte 

reclamante em julgamento antecipado, com a procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC, já que, além da 

desnecessidade de produção de prova em audiência, a parte reclamada é 

revel, senão vejamos. Quanto à revelia. A parte reclamada foi citada e 

intimada da audiência de conciliação no dia 04-4-2018 (Id. 11930518), de 

forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, 

deixou de comparecer ao ato (Id. 12530890), diante do que deve ser 

declarada a sua revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). Quanto à 

inaplicabilidade do CDC. A relação jurídica advinda da aquisição de 

produtos, com o fim específico de prover o comércio e a sua distribuição 

no varejo, assim como os alegados prejuízos experimentados pelo 

desacerto comercial entre as partes, deve ser compreendida e solvida à 

luz da disciplina civil comum, e não do microssistema consumerista. 

Quanto ao dano material. De início, encontra-se devidamente evidenciada 

a relação jurídica negocial estabelecida entre as partes, consubstanciada 

na compra de 552,96 m2 (quinhentos e cinquenta e dois metros e noventa 

e seis centímetros quadrados) do porcelanato Torino 80 – Ton A – 80x80 

ocorrida em 05-8-2014, conforme a Nota Fiscal n. 000.004.975 (Id. 

2621696). O dano encontra-se evidenciado no recibo emitido em 

31-8-2016 pela empresa especializada, ora contratada pela parte 

reclamante para realizar o “tratamento e polimento de piso tipo 

porcelanato” que adquiriu da empresa reclamada, totalizando R$3.100,00 

(três mil e cem reais). Destarte, não resta dúvida do dever da empresa 

reclamada em devolver o valor pago pela parte reclamante pelo produto 

defeituoso. Quanto ao dano moral. No caso, não vislumbro a ocorrência de 

dano moral a ensejar a reparação pretendida pela parte reclamante. 

Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os 

direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se 

está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o simples 

inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Em que pese o produto adquirido pela parte 

reclamante tenha apresentado defeito e/ou vício, isso, por si só, configura 

mero descumprimento contratual e não enseja lesão de cunho 

extrapatrimonial. O dano ou lesão à personalidade, merecedores de 

reparação, somente se configurariam com a exposição da pessoa a 

situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou 

qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, 

da CF/88, o que não restou comprovado no caso dos autos. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 

R$3.100,00 (três mil e cem reais), a título de indenização material, valor a 

ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC desde a data do 

ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento; e b) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 07 de maio de 2018. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

08 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010752-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLINE ROTH BRUCKMANN (EXECUTADO)

ALAN ISIDORIO NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010752-64.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP EXECUTADO: ALAN ISIDORIO NETO, CHARLINE ROTH 

BRUCKMANN Trata-se de reclamação proposta por COLÉGIO VINÍCIUS DE 

MORAES LTDA – EPP em face de ALAN ISIDORIO NETO e CHARLINE 

ROTH BRUCKMANN. Instado a promover prosseguimento do feito (Id. 

11925060), a parte reclamante se manifesta pela desistência da presente 

reclamação em relação ao reclamado ALAN ISIDORIO NETO, bem assim a 

continuidade em relação à reclamada CHARLINE ROTH BRUCKMANN (Id. 

12160990). É o relatório. A menção à possibilidade da desistência da ação 

está consignada no art. 485, inciso VIII, do CPC, que estabelece que o juiz 

não resolverá o mérito quando “homologar a desistência da ação”. 

Infere-se, por oportuno, que no caso não ocorreu a citação da parte 

reclamada ALAN ISIDORIO NETO, situação que dispensa o seu 

consentimento para a desistência da ação pela parte reclamante (CPC, art. 

485, §4º). Por outro lado, em relação à manifestação constante no Id. 

12160990, em que a parte reclamante pugna pela intimação da parte 

reclamada CHARLINE ROTH BRUCKMANN, este juízo já a considerou 

efetivamente intimada, conforme pronunciamento acostado no Id. 

11925060. Desse modo, deve ser indeferida a aludida pretensão (Id. 

12160990), com a consequente intimação da parte reclamante para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de: 1. JULGAR EXTINTO 

O PROCESSO em relação ao reclamado ALAN ISIDORIO NETO, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC; e 2. 

DEFERIR o pedido da parte reclamante constante no Id. 12160990, bem 

assim a sua intimação para promover o prosseguimento do feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o DR. FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, 

inscrito na OAB/MT sob nº 11.264, para regularizar a vossa habilitação 

nos processos do Sistema PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da 

Resolução do TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001889-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 

Vistos, etc. Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição 

no valor de R$59,53 com relação ao contrato 022926063. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte 

autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que 

não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a reclamante 

maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem 

material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a 

apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de 

proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no um salário mínimo (NCPC, art. 81, §2º c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002592-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002592-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUCILENE TRAJANO DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Trata-se de ação proposta por LUCILENE TRAJANO DA 

CONCEICAO em face de BANCO BRADESCO CARTOES, em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada 

a pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor R$497,92 (Quatrocentos e noventa e sete reais e 

noventa e dois centavos). Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa. Afirma que após a 

contratação o reclamante efetuou diversas movimentações bancárias, 

ficando inadimplente com suas obrigações. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação e no documento de ID 16059280 e 

16059282, ficou demonstrado que o reclamante contratou os serviços 

ofertados pela reclamada, através de diversas faturas demonstrando 

movimentações financeiras. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVIA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1000173-45.2016.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 13512863, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 13512863. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 24 de outubro de 

2018.. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005146-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005146-09.2017.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por VALERIA 

CRISTINA RIBEIRO ALVES em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a declaração de inexistência 

de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de 

crédito, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera, 

havendo ausência da parte reclamada. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo 

dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência 

ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a 

Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois o reclamante também possuia restrições posteriores ao 

débito aqui discutido. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 
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danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005146-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005146-09.2017.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por VALERIA 

CRISTINA RIBEIRO ALVES em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a declaração de inexistência 

de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de 

crédito, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera, 

havendo ausência da parte reclamada. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo 

dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência 

ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a 

Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois o reclamante também possuia restrições posteriores ao 

débito aqui discutido. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 
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na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006057-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERNANDO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo n° 1006057-21.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13788883, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000774-17.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONAVES CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo nº. 8010049-70.2014.8.11.0040 Exequente: SG 

ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME Executado: CONAVES 

CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos etc. Antes de analisar o pedido de Num. 

15883382, proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação) em 

todos os endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000784-61.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGILDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004709-65.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16100898, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000815-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000815-81.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010960-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LUIZ PERIUS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010960-48.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 16124408, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NYCHARLES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002935-97.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16117383, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEGINALDO DE JESUS CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que NÃO foi possível o cadastramento no 

Sistema PJE na forma requerida "Sociedade Wambier, Yamasaki, 

Bevervanço & Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Paraná sob nº. 2.049, nos termos do art. 272, § 1º, 

do CPC/15, sob pena de nulidade." aparecendo a seguinte mensagem: Não 

foi possível encontrar o advogado a partir do parâmetro de pesquisa 

informado. Tente novamente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005154-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PATRICIA ELZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1005154-83.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

13723664, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010748-90.2016.8.11.0040. Trata-se de Ação proposta por KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP, devidamente qualificado, em 

desfavor de TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME, 

também identificado, em razão dos fatos narrados na exordial e 

documentos acostados. Dispensado relatório, conforme disposição 

expressa do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. Observando presentes nos autos 

elementos probantes necessários e discussão atinente ao direito, 

reclamando unicamente a aplicação da lei, e os documentos constantes 

dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando-se 

quaisquer outras perquirições ou novas ilustrações fáticas. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Conforme entendimento dominante, o prazo prescricional para o 

ajuizamento de ação de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no 

artigo 206, §5º, do Código Civil, in literis: Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em 

cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular; A jurisprudência é unânime nesse 

sentido, vejamos: APELAÇÃO. COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC. APLICABILIDADE. A prova da causa 
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subjacente não é exigível sequer em ação monitória muito menos seria 

exigível em ação de cobrança em que se admite defesa mais ampla. Na 

ação de cobrança, não é necessária a juntada da cártula na inicial, já que 

não se trata de feito executivo. A pretensão da ação de cobrança de 

cheque prescrito, consoante a jurisprudência deste egrégio tribunal, 

prescreve no prazo previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 

Sendo as partes, cada uma, em parte vencedor e vencido, aplica-se o 

disposto no art. 21 do CPC. (TJMG; APCV 1.0024.06.123588-3/0011; Belo 

Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nilo Nivio Lacerda; 

Julg. 26/11/2008; DJEMG 15/12/2008. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DO. Código Civil 

de 2002. Correção monetária. Juros de mora. Se a ação de cobrança foi 

intentada sob a égide do novel Código Civil, há a incidência da regra do 

artigo 206, § 5º, inciso I, que prevê a prescrição em 05 (cinco) anos, em 

substituição à prescrição vintenária tratada no artigo 177 do Código Civil 

de 1916, devendo, contudo, ser levado em conta o critério estabelecido no 

artigo 2.028 do novel Código Civil. Nos casos em que não houver 

transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código 

Civil de 1916, fluirá por inteiro o novo prazo, a partir da vigência do Código 

Civil de 2002. A correção monetária não representa um acréscimo ao valor 

original, mas mera atualização da expressão econômica da moeda desde 

o tempo em que o crédito existia, devendo ser calculada, no caso de ação 

de cobrança de cheque prescrito, desde a data da sua primeira 

apresentação. A taxa de juros de mora deve incidir desde a citação válida, 

por força do disposto no artigo 219 do código de processo civil, e ser 

fixada no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em 

vigor do novel Código Civil, e de 1% (um por cento) ao mês a partir de 

então, consoante disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002. (TJMG; 

APCV 1.0105.07.234266-7/0011; Governador Valadares; Décima Sétima 

Câmara Cível; Rel. Des. Irmar Ferreira Campos; Julg. 18/09/2008; DJEMG 

07/10/2008). Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram emitidas no 

ano de 2009, ou seja, depois de transcorrido mais de 08 anos. Conclui-se 

dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez 

que somente após oito anos após a emissão das duplicatas, foi ajuizada a 

presente ação de cobrança. Por todo o exposto, tratando-se a prescrição 

matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a atuação de 

oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 206, V do 

NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 

9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010748-90.2016.8.11.0040. Trata-se de Ação proposta por KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP, devidamente qualificado, em 

desfavor de TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME, 

também identificado, em razão dos fatos narrados na exordial e 

documentos acostados. Dispensado relatório, conforme disposição 

expressa do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. Observando presentes nos autos 

elementos probantes necessários e discussão atinente ao direito, 

reclamando unicamente a aplicação da lei, e os documentos constantes 

dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando-se 

quaisquer outras perquirições ou novas ilustrações fáticas. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Conforme entendimento dominante, o prazo prescricional para o 

ajuizamento de ação de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no 

artigo 206, §5º, do Código Civil, in literis: Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em 

cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular; A jurisprudência é unânime nesse 

sentido, vejamos: APELAÇÃO. COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC. APLICABILIDADE. A prova da causa 

subjacente não é exigível sequer em ação monitória muito menos seria 

exigível em ação de cobrança em que se admite defesa mais ampla. Na 

ação de cobrança, não é necessária a juntada da cártula na inicial, já que 

não se trata de feito executivo. A pretensão da ação de cobrança de 

cheque prescrito, consoante a jurisprudência deste egrégio tribunal, 

prescreve no prazo previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 

Sendo as partes, cada uma, em parte vencedor e vencido, aplica-se o 

disposto no art. 21 do CPC. (TJMG; APCV 1.0024.06.123588-3/0011; Belo 

Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nilo Nivio Lacerda; 

Julg. 26/11/2008; DJEMG 15/12/2008. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DO. Código Civil 

de 2002. Correção monetária. Juros de mora. Se a ação de cobrança foi 

intentada sob a égide do novel Código Civil, há a incidência da regra do 

artigo 206, § 5º, inciso I, que prevê a prescrição em 05 (cinco) anos, em 

substituição à prescrição vintenária tratada no artigo 177 do Código Civil 

de 1916, devendo, contudo, ser levado em conta o critério estabelecido no 

artigo 2.028 do novel Código Civil. Nos casos em que não houver 

transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código 

Civil de 1916, fluirá por inteiro o novo prazo, a partir da vigência do Código 

Civil de 2002. A correção monetária não representa um acréscimo ao valor 

original, mas mera atualização da expressão econômica da moeda desde 

o tempo em que o crédito existia, devendo ser calculada, no caso de ação 

de cobrança de cheque prescrito, desde a data da sua primeira 

apresentação. A taxa de juros de mora deve incidir desde a citação válida, 

por força do disposto no artigo 219 do código de processo civil, e ser 

fixada no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em 

vigor do novel Código Civil, e de 1% (um por cento) ao mês a partir de 

então, consoante disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002. (TJMG; 

APCV 1.0105.07.234266-7/0011; Governador Valadares; Décima Sétima 

Câmara Cível; Rel. Des. Irmar Ferreira Campos; Julg. 18/09/2008; DJEMG 

07/10/2008). Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram emitidas no 

ano de 2009, ou seja, depois de transcorrido mais de 08 anos. Conclui-se 

dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez 

que somente após oito anos após a emissão das duplicatas, foi ajuizada a 

presente ação de cobrança. Por todo o exposto, tratando-se a prescrição 

matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a atuação de 

oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 206, V do 

NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 

9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003713-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERREIRA COELHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDINA DA COSTA SANTOS PINHEIRO (EXECUTADO)
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Processo: 1003713-67.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 16132149, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011110-63.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011110-63.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se considerando o retorno da correspondência de ID. 

14679268, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010523-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BIANCHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FERNANDES DE MENESES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010523-70.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15954999, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004208-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DE FRANCA PEREIRA LEITE OAB - MT22468/O 

(ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004208-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIANE SANTOS DA 

FONSECA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Josiane 

Santos da Fonseca ajuizou ação de indenização por danos morais e 

materiais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Relata a 

demandante ter adquirido passagens aéreas da companhia ré em 

09/08/2017, com trecho CUIABA/SINOP, as quais seriam utilizadas em 

07/10/2017, pelo valor de R$ 886,84 (2 crianças e 2 adultos). Salienta que 

apenas três dias após a compra, por problemas de ordem pessoal, 

efetuaram o cancelamento das passagens, dizendo que, ao postular o 

reembolso do montante pago pelas passagens, foi informada que deveria 

arcar com o valor de R$210,00 por passagem comprada. Pugna pelo 

reembolso integral do valor pago, pois o cancelamento se deu dentro do 

prazo de arrependimento previsto no CDC e a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. 

Citada, a ré ofertou contestação sustenta inépcia da petição inicial por não 

haver comprovante de endereço da parte autora. No mérito, afirma 

inexistir ato ilícito a ensejar reparação e que ficou ciente das taxas de 

cancelamento quando da compra. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Diz que a parte autora solicitou 

simulação de cancelamento, mas que não concretizou o cancelamento, 

sendo configurado o no-show. Diz que a autora foi devidamente 

informada acerca das cláusulas contratuais, de modo que não há que se 

falar em abusividade. Diz que a taxa de no show é maior que a da tarifa 

paga, de modo que não há reembolso a ser efetuado. Com efeito, a parte 

autora pretende a indenização pelos danos morais e materiais advindos da 

alegada falha na prestação de serviços, no tocante ao valor cobrado por 

cancelamento de passagens aéreas, especialmente porque o suposto 

cancelamento ocorreu três dias após a aquisição das passagens. É 

importante mencionar que a cobrança da taxa de cancelamento e o 

período de utilização dos créditos se tratam de uma informação importante 

do contrato de consumo em questão, razão pela qual todas as empresas 

aéreas nacionais possuem em seus sítios informações detalhadas a 

respeito do citado serviço (e da cobrança em questão). Ademais, é 

inequívoco, e de conhecimento geral, que tais regras constam 

expressamente nos termos de contratação – inclusive a diferenciação de 

valores em relação às tarifas promocionais, programadas e comuns. 

Neste contexto, competia ao emissor do bilhete a leitura adequada dos 

termos do serviço, bem como das condições de reembolso, não havendo 

nenhuma irregularidade na ação da ré. Assim, reputo que o dever de 

adequada informação a respeito do serviço, conforme preceitua o art. 6º, 

III1 c/c art. 312, ambos do CDC, foi devidamente cumprido, e, sendo devida 

cobrança por este, não há falar em possibilidade de repetição de indébito. 

Ademais, vale ressaltar que no caso concreto não houve o efetivo 

cancelamento das passagens, mas apenas uma simulação de orçamento 

para tal cancelamento, não tendo a autora efetuado de fato o 

cancelamento. Com isso, aconteceu o no show, o que de certa maneira 

dificulta a situação para a autora, pois os assentos certamente vieram 

vazios, impedindo a Azul de comercializá-los novamente. Do dano moral. 

No meu entender, não há ofensa aos direitos de personalidade de forma a 

ensejar reparação por danos morais. A propósito, cito Sérgio Cavalieri 

Filho: “…Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed. ATLAS: 

2014, p. 111). De outro lado, ainda que seja possível ingressar em juízo 

para fazer valer os ditames da Lei Consumerista, nem todos os casos 

enquadram-se no contexto de danos morais. Além disso, também não 

presentes os requisitos para caracterizar a responsabilidade civil, 

especialmente o dano moral da autora, cujo fato não ultrapassou a esfera 

do mero transtorno. Ante o exposto, opino por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados, julgando extinta a ação com resolução do mérito. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004208-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DE FRANCA PEREIRA LEITE OAB - MT22468/O 

(ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004208-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIANE SANTOS DA 

FONSECA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Josiane 

Santos da Fonseca ajuizou ação de indenização por danos morais e 

materiais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Relata a 

demandante ter adquirido passagens aéreas da companhia ré em 

09/08/2017, com trecho CUIABA/SINOP, as quais seriam utilizadas em 

07/10/2017, pelo valor de R$ 886,84 (2 crianças e 2 adultos). Salienta que 

apenas três dias após a compra, por problemas de ordem pessoal, 

efetuaram o cancelamento das passagens, dizendo que, ao postular o 

reembolso do montante pago pelas passagens, foi informada que deveria 

arcar com o valor de R$210,00 por passagem comprada. Pugna pelo 

reembolso integral do valor pago, pois o cancelamento se deu dentro do 

prazo de arrependimento previsto no CDC e a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. 

Citada, a ré ofertou contestação sustenta inépcia da petição inicial por não 

haver comprovante de endereço da parte autora. No mérito, afirma 

inexistir ato ilícito a ensejar reparação e que ficou ciente das taxas de 

cancelamento quando da compra. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Diz que a parte autora solicitou 

simulação de cancelamento, mas que não concretizou o cancelamento, 

sendo configurado o no-show. Diz que a autora foi devidamente 

informada acerca das cláusulas contratuais, de modo que não há que se 

falar em abusividade. Diz que a taxa de no show é maior que a da tarifa 

paga, de modo que não há reembolso a ser efetuado. Com efeito, a parte 

autora pretende a indenização pelos danos morais e materiais advindos da 

alegada falha na prestação de serviços, no tocante ao valor cobrado por 

cancelamento de passagens aéreas, especialmente porque o suposto 

cancelamento ocorreu três dias após a aquisição das passagens. É 

importante mencionar que a cobrança da taxa de cancelamento e o 

período de utilização dos créditos se tratam de uma informação importante 

do contrato de consumo em questão, razão pela qual todas as empresas 

aéreas nacionais possuem em seus sítios informações detalhadas a 

respeito do citado serviço (e da cobrança em questão). Ademais, é 

inequívoco, e de conhecimento geral, que tais regras constam 

expressamente nos termos de contratação – inclusive a diferenciação de 

valores em relação às tarifas promocionais, programadas e comuns. 

Neste contexto, competia ao emissor do bilhete a leitura adequada dos 

termos do serviço, bem como das condições de reembolso, não havendo 

nenhuma irregularidade na ação da ré. Assim, reputo que o dever de 

adequada informação a respeito do serviço, conforme preceitua o art. 6º, 

III1 c/c art. 312, ambos do CDC, foi devidamente cumprido, e, sendo devida 

cobrança por este, não há falar em possibilidade de repetição de indébito. 

Ademais, vale ressaltar que no caso concreto não houve o efetivo 

cancelamento das passagens, mas apenas uma simulação de orçamento 

para tal cancelamento, não tendo a autora efetuado de fato o 

cancelamento. Com isso, aconteceu o no show, o que de certa maneira 

dificulta a situação para a autora, pois os assentos certamente vieram 

vazios, impedindo a Azul de comercializá-los novamente. Do dano moral. 

No meu entender, não há ofensa aos direitos de personalidade de forma a 

ensejar reparação por danos morais. A propósito, cito Sérgio Cavalieri 

Filho: “…Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed. ATLAS: 

2014, p. 111). De outro lado, ainda que seja possível ingressar em juízo 

para fazer valer os ditames da Lei Consumerista, nem todos os casos 

enquadram-se no contexto de danos morais. Além disso, também não 

presentes os requisitos para caracterizar a responsabilidade civil, 

especialmente o dano moral da autora, cujo fato não ultrapassou a esfera 

do mero transtorno. Ante o exposto, opino por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados, julgando extinta a ação com resolução do mérito. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANEDINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000421-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ANEDINA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO 

CETELEM S.A., BANCO DAYCOVAL S/A Trata-se de ação proposta por 

MARIA ANEDINA PEREIRA DA SILVA em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, BANCO CETELEM S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que é beneficiária de pensão por morte 

perante a Previdência Social – INSS, benefício nº. 080.601.839-9, 

recebendo mensalmente o valor de 01 (um) salário mínimo, atualmente 

R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Constatou que há anos 

vem sendo realizados descontos mensais em seu benefício 

previdenciário, motivados por empréstimo consignado. Ressalta que 

desconhece tais contratos. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A primeira reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante contraiu 

empréstimos junto a instituição. Demonstra que houve assinatura em 

contrato (ID 13953836 e 13953840) e que os repasses foram enviados 

para conta bancária de titularidade da reclamante (ID 13953842). Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A 

segunda reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

a reclamante contraiu empréstimos junto a instituição no ano de 2014. 

Demonstra que houve assinatura em contrato (ID 14026431) e que os 

repasses foram enviados para conta bancária de titularidade da 

reclamante (ID 14026419 e 14026423). Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A terceira reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, a reclamante contraiu 

empréstimos junto a instituição. Demonstra que houve assinatura em 

contrato (ID 12210011 e 12210017) e que os repasses foram enviados 

para conta bancária de titularidade da reclamante (ID 12210030 e 

12210031). Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 
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8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que as partes reclamadas lograram êxito em se desincumbir do ônus 

probatório, pois comprovaram, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com a parte reclamante que ensejou a cobrança 

impugnada. Conforme apresentado nas contestações, ficou demonstrado 

que a reclamante contratou empréstimos, bem como, recebeu tais valores 

em conta bancária de sua titularidade. Desse modo, provada a existência 

de relação negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança 

impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador 

das reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011224-02.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento, tendo em vista o expediente de Id. 13592399.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010545-36.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do documento de Id. 

13590995, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011068-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRID ADRIANE BUTTGEN (EXECUTADO)

 

Processo: 8011068-77.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se considerando a diligência de ID. 14767851, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003343-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA GUIA MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1003343-88.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 

5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o DR. JOSÉ ANTUNES DE JESUS, inscrito na OAB/MT sob nº 

13.881/MT, para regularizar a vossa habilitação nos processos do Sistema 

PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da Resolução do TJ-MT/TP nº 03 

de 12 de abril de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) 

nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004659-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE QUINTELLA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004659-39.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito, requerendo o que entender de 

direito. Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005337-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BARROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005337-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS BARROS FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE SAO PAULO Vistos etc. Nos termos do 

Enunciado nº. 1 da Fazenda Pública, dispenso a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se a parte requerida, para querendo contestar a 

presente ação, no prazo de 30 dias. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010922-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SOARES DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

ROBSON ANTONIO DE MORAES BOLANDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010922-70.2014.8.11.0040 Exequente: JULIANO TRAMONTINA 

Executado: CLAUDIO SOARES DOS SANTOS FERREIRA e outros Vistos 

etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 
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exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-69.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE DE MEDEIROS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010978-69.2015.8.11.0040 Exequente: CRISTIANNE DE MEDEIROS DIAS 

Executado: AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA Vistos 

etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-69.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE HATSUMI MORITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010881-69.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ANELISE HATSUMI MORITA 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos etc. Trata-se de reclamação 

em que a parte requerida JOB Distribuidora de Veículos pugnou, 

tempestivamente, pela oitiva da testemunha João Paulo, via precatória, o 

que lhe foi deferido. Porém, ao encaminhar a precatória para a Comarca 

de Sinop não constou a JOB no polo passivo, circunstância que gerou a 

não intimação do patrono da JOB para comparecimento na audiência 

designada para oitiva da testemunha, a qual, devidamente intimada, não 

compareceu ao ato, consoante registro na ata de audiência de Num. 

15145629. Da mesma forma, o Juízo deprecado determinou o correto 

cadastramento do polo passivo e a intimação deste para se manifestar 

quanto à ausência da testemunha arrolada, porém, curiosamente a 

precatória foi devolvida sem o cumprimento das determinações. Nesta 

toada, a míngua de qualquer comprovação acerca do caráter protelatório 

no pedido de inquirição da testemunha, consoante alegado pela 

reclamante (Num. 15483457), determino o reenvio de precatória para a 

Comarca de Sinop com a finalidade de oitiva da testemunha arrolada 

tempestivamente. Por fim, registro que, nesta data, procedi a devida 

retificação do polo passivo para constar a JOB DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005148-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005148-76 .2017.8 .11 .0040 Exequen te :  AT IVOS S /A  C IA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Executado: FRANCISCO 

BATISTA SILVA FILHO Vistos etc. DEFIRO o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

INFRUTÍFERA A PENHORA, intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001305-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ISIS CAROLINE REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 

13h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010249-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010249-43.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

EXECUTADO: CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI Vistos etc. Nos termos 

do art. 774, V, do NCPC, intime-se o executado para indicar os bens 

sujeitos à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de, em caso de 

omissão, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, cuja multa fixo 

em 10% sobre o valor atualizado do débito, a ser revertida em favor do 

exequente. Transcorrido o prazo sem qualquer indicação de bens, bem 

como ausente qualquer indicação de bens por parte do exequente, em 

igual prazo, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Intimem-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006197-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA WEIDE FIUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006197-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA WEIDE FIUT 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 16130560), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006257-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA SIMPLICIO DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006257-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CAROLINA SIMPLICIO DE 

ANDRADE SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005883-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

GRAZIELLI DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

RICARDO LUIZ MATEVI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JARBAS LINDOMAR 

ROSA Executado: LUAN PABLO PRESTES COOKE e outros (2) Número do 

Processo: 1005883-75.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003248-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON PRADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE CARVALHO OAB - RJ2255-C (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003248-92.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ADSON PRADO DE SOUSA 

REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., WEBFONES COMERCIO DE 

ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO 

BRASIL LTDA. Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSANA FERREIRA ANDREGHETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO SCHIEFELBEIN (REQUERIDO)

LOURDES HELENA ROYER SCHIEFELBEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010534-70.2014.8.11.0040. REQUERENTE: MARA ROSANA FERREIRA 

ANDREGHETTO REQUERIDO: LOURDES HELENA ROYER SCHIEFELBEIN, 
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OLAVO SCHIEFELBEIN Vistos etc. Considerando que houve a penhora da 

integralidade do valor executado, a qual não fora objeto de impugnação 

pela parte executada, embora intimada, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006304-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAERCIO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002563-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AILTON FERREIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

AILTON FERREIRA SILVA em face de BRADESCO CARTÕES S.A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor $ 205,04 (duzentos e cinco 

reais e quatro centavos), contrato de origem n. 008107132000092EC. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa. Afirma que após a 

contratação o reclamante efetuou diversas movimentações bancárias, 

ficando inadimplente com suas obrigações. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto a conexão, entendo que não deve prosperar, pois são 

contratos diversos, gerando anotações diversas. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Não obstante a 

caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo da 

inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores, consoante documentação que acompanha a inicial (ID 

13244872). A ocorrência impede a caracterização do dano moral, 

conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática 

idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 230 de 839



comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002565-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AILTON FERREIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação 

proposta por AILTON FERREIRA SILVA em face de BRADESCO CARTÕES 

S.A, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada no valor R$ 154,23 (cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos). Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Afirma que após a contratação o reclamante efetuou diversas 

movimentações bancárias, ficando inadimplente com suas obrigações. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão 

do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme apresentado 

em contestação e no documento de ID 16051956, ficou demonstrado que o 

reclamante contratou os serviços ofertados pela reclamada. Além de 

provar a assinatura de contrato foi juntado demonstrações de diversas 

movimentações realizada pelo reclamante, inclusive com demonstração de 

pagamento em fatura. (ID 16051957) Desse modo, provada a existência de 

relação negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança 

impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador 

das reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002382-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAYARA CRUZ PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

MAYARA CRUZ PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 64,51 (sessenta e 

quatro reais e cinquenta e um centavos), referente ao contrato de nº 

062801053000026FI. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com 

todos seus compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Afirma que após a contratação o reclamante efetuou diversas 

movimentações bancárias, ficando inadimplente com suas obrigações. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo 

dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência 

ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a 

Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 
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DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois, a reclamante possui outras restrições posteriores. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

R$ 64,51 (sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), bem como, 

a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002564-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002564-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AILTON FERREIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

AILTON FERREIRA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 156,62 (cento e 

cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. O mesmo não reconhece a 

dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que não houve busca do 

reclamante para tentar resolver de forma administrativa, não originando 

danos morais. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto a 

conexão, entendo que não deve prosperar, pois são contratos diversos, 

gerando anotações diversas. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não houve juntada de contratos assinados. Por certo 

que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 
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Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, registra outros débitos posteriores. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnado no valor de valor R$ 156,62 (cento e cinquenta e seis reais e 

sessenta e dois centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da 

reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003718-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR LUIZ PICININ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte fatura de 

recuperação de receita (decorrente de irregularidades na aferição do 

consumo), no valor de R$ 8.413,00, pugnando pela declaração da 

inexistência do débito, bem como danos morais. A requerida, por sua vez, 

defendeu a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em que 

pese a constatação de irregularidade no medidor do reclamante, certo é 

que, após o devido ajuste do medidor (mês 10/2016 – Num. 6746830), o 

consumo de energia elétrica da reclamante não sofreu alterações, 

mantendo-se no mesmo patamar do período recuperado, com picos de 

consumo em alguns meses (vide relatório de consumo de Num. 6746834), 

mostrando-se indevida a fatura de recuperação de consumo, nos termos 

do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, a saber: “EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS 

SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, 

§ 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO 

RAMAL DE ENTRADA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA 

CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA 

JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA 

CONSIDERADA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Se constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de 

recuperá-lo, o consumo passa a ser menor do que o do período 

recuperado torna-se indevida a diferença cobrada pela concessionária de 

energia elétrica. Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Com relação ao pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, inexistiu a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, tampouco negativação do nome do reclamante, com o que não há 

que se falar em danos morais, visto que a mera emissão da fatura, não 

enseja tal reparação. Sobre o tema: “E M E N T A RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a 

realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas 

existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se 

esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a 

realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. Se a 

concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da 

suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que 

após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser 

considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar 

energia supostamente consumida e não registrada. A mera cobrança de 

fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o 

dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não 

simples dissabores decorrentes de divergências de informações que 

casualmente podem ocorrer nas relações comerciais”. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000905-44.2017.8.11.0055. Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, J. 15/03/2018, DJE 19/03/2018) Todas essas considerações 

indicam a necessidade de parcial procedência dos pedidos iniciais. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas 

para DECLARAR a inexistência do débito identificado como recuperação 

de receita/consumo no valor de R$8.413,00, determinando que a 

reclamada proceda com a emissão de nova fatura do mês de 

dezembro/2016, com o consumo médio registrado nos meses anteriores. 

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JAQUELINE 

NUNES DE SOUZA Reclamado: UNIC SORRISO LTDA Processo nº. 

1000085-36.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 
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das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002686-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOACIR BRESCANSIN 

REQUERIDO: PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c danos morais por 

negativação e protesto indevidos. O reclamado, devidamente citado, não 

apresentou contestação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não apresentou 

contestação, apesar de citado e intimado, nos termos do artigo 344 do 

CPC, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Isso 

porque, afirmando o consumidor que realizou a quitação do débito junto à 

reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da cobrança e, 

consequentemente, do apontamento junto aos órgãos de restrição ao 

crédito, o que não o fez, razão pela qual, impõe-se a declaração da 

inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da 

regularidade da cobrança da dívida em questão. Quanto aos danos 

morais, constata-se que o nome do autor foi protestado em decorrência de 

indébito, consoante fundamentação supra. Porém, constata-se que o 

mesmo possui protestos preexistentes à discutida nestes autos, conforme 

se vê no extrato de Num. 13808081, sendo indevido, portanto, a 

condenação da reclamada em danos morais, nos termos da Súmula 385 

do STJ. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, tão somente para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE do DÉBITO que 

ensejou a negativação, determinando que a reclamada proceda com a 

imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002708-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GERSIEL DE JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o 

condão de dispensar o pagamento de custas, deve anteceder a 

solenidade da audiência. Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já 

com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o 

art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DE GODOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002710-43.2018.8.11.0040 Reclamante: SILVANE DE GODOIS 

Reclamado: CLARO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002711-28.2018.8.11.0040 Reclamante: GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA 

Reclamado: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002713-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZENIR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002713-95.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIA LUZENIR DE ALMEIDA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002714-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002714-80.2018.8.11.0040 Reclamante: ALEXSANDRO DA SILVA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002707-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GERSIEL DE JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar 

o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006396-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARINALVA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que retirou uma 

certidão onde se deparou com uma inscrição indevida. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

contratou nenhum serviço ou adquiriu produtos da ré. A requerida 

apresentou contestação, alegando que houve contratação e uso dos 

serviços, tendo o requerente deixado de pagar as faturas sem explicação. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que embora o 

comprovante de endereço não esteja no nome da parte autora, esta no 

nome de pessoa que possui o mesmo sobrenome (id. 11095651), tendo a 

autora declarado que lá reside. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$116,81 com relação ao contrato nº 0260049566, determinando a baixa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 235 de 839



definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 24 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002210-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VILSON DE SOUSA VIANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que mantinha o desejo de adquirir produtos no mercado local, e 

necessitava de concessão de crédito, porém o desejo foi ceifado visto 

que foi surpreendido com uma inscrição no valor de R$89,35 com relação 

ao contrato nº 2121132147. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e 

nem recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou 

contestação, alegando que houve contratação e uso dos serviços, tendo 

o requerente deixado de pagar as faturas sem explicação, de modo que 

houve bloqueio por inadimplência. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Afirma que houve migração da linha (66) 9689-4561 em 29/12/2012. 

Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Vale ressaltar que o comprovante de endereço está no nome da 

esposa do autor (ID. 12983652). Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar que conforme 

demonstra o comprovante do SPC juntado pela parte autora na inicial a 

mesma possuía uma inscrição pré existente, de modo que seu nome não é 

tão imaculado como salienta ser, conforme demonstra o comprovante 

abaixo colacionado: IDENTIFICAÇÃO CPF: 328.327.702-82 Situação do 

CPF: REGULAR atualizado em 27/02/2018 às 15:48 Nome: VILSON DE 

SOUSA VIANA Data de Nascimento: 04/09/1969 (49 anos) Nome da mãe: 

ANTONIA LOPES DE SOUSA CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA 

VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R FRANCISCA ALVES PEREIRA, 

765 [Exibir mapa] Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: SORRISO UF: MT 

CEP: 78890-000 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. CLIQUE NA FIGURA AO 

LADO PARA VISUALIZAR OS TELEFONES VINCULADOS AO DOCUMENTO 

CONSULTADO. ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE Endereço 

Bairro Cidade CEP UF R DAS AZALEIAS, 2973 JARDIM DAS PALMEIRAS 

SINOP 78552-084 MT PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência 

mais antiga: 01/2014 Ocorrência mais recente: 01/2014 Valor total: 89,35 

Data de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade 

Infs. Adicionais 26/01/2014 OUTRAS OPER R$ 89,35 2121132147 Não 

TELEFONICA BRASIL S/A - REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de 

Registros: 2 1 Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 10/04/2018 10/02/2018 781/87 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 453,00 

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 2 

Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 13/06/2014 26/01/2014 2121132147 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 89,35 TELEFONICA BRASIL 

S/A - SAO PAULO / SP DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$89,35 com 

relação ao contrato nº 2121132147, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 24 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002242-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA 

MENDES REQUERIDO: BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Trata-se de ação proposta por VANESSA DE SOUZA MENDES em 

face de BRASIL CARD. e BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA., em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais e c) 

fixação de valores de parcela Alega a parte reclamante, em síntese, que 

ao efetuar compras no estabelecimento da segunda reclamada acabou 

contratando os serviços de crédito ofertado pela primeira reclama. Diz que 

os valores pactuados são diversos dos cobrados e que as faturas e 

cartão de crédito nunca chegaram em sua residência. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A primeira reclamada juntou 

contestação. Relata que a reclamante utilizou o crédito, contudo, ficou 

inadimplente, gerando encargos sobre os valores devidos. Afirma que não 

nenhuma ilegalidade, pois o contrato foi disponibilizado para reclamante e 

a mesma aceitou os termos. Diante da inadimplência houve a anotação dos 

dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A 

segunda reclamada apresentou contestação. Afirma que não houve 

qualquer ilegalidade praticada pela empresa. Informa que contatou 

diversas vezes a reclamante para que a mesma fizesse a retirada dos 

boletos na loja. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Não foi apresentado impuganação. É o relatório. 

A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito parcial em se desincumbir do ônus 

probatório. Em relação ao valor acrescido sobre a utilização de cartão de 

crédito, entendo ser indevido, pois o cartão jamais chegou a ser entregue 

a reclamada, muito menos ser desbloqueado. Ficou expresso no contrato 

que o valor seria devido quando houve utilização, não ocorrendo no 

presente caso. Ficou demonstrada pela segunda reclama que entrou em 

contato, através de e-mail (id 15518027 e 15518025), com a reclamante, 

para que esta fosse a loja fazer a retirada dos boletos. A simples 

ausência de envio dos boletos a residência da reclamada não a exime de 

pagamento, pois os mesmos poderiam ser retirados na loja da reclamada. 

Em defesa apresentada pela primeira reclama, ficou demonstrada que o 

boleto com o valor de R$ 586,40 (quinhentos e oitenta e seis reais e 

quarenta centavos), tratava-se de somatório de parcela vigente do mês, 

na época, com outra que estava inadimplente. A falta de pagamento de um 

boleto, gerou encargos e foi somado juntamente com o valor do próximo 

boleto. Desse modo, provada a existência de relação negocial e a 

prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se 

legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações 

pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, para 

tão-somente DECLARAR a inexistência da cobrança do valor pela 

utilização de cartão de crédito, sendo de R$ 7,90 (sete reais e noventa 

centavos), devendo a parte reclamada cancelar as cobranças em seus 

boletos. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002533-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OLMIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

OLMIR JOSE DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 666,94 (seiscentos e 

sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece a 

dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 

reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

de prescrição, entendo que não deve prosperar, pois o início da contagem 

do prazo é a partir do conhecimento e não da anotação. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 
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que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de valor R$ 666,94 (seiscentos e sessenta e 

seis reais e noventa e quatro centavos), bem como, a retirada definitiva 

dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DAL BEM GUERRA (REQUERENTE)

LACI MARIA DAL BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

ENDO PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001330-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LACI MARIA DAL BEM, 

EDUARDA DAL BEM GUERRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, ENDO 

PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MASTERCARD BRASIL 

SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Trata-se de ação proposta por LACI 

MARIA DAL BEM e EDUARDA DAL BEM GUERRA em face de 

MASTERCARD BRASIL S/C LTDA, BANCO ITAÚ S/A e ENDO PLUS, em que 

pretende: a) a restituição de valores em dobro. Alega a parte reclamante, 

em síntese, que tentou efetuar compra de material odontológico em site da 

terceira reclamada, contudo, não teve êxito pois estava solicitando senha 

digital, sendo que a mesma não possui tal senha. Informa que tentou 

efetuar a compra duas vezes. Diante de tal situação a reclamante acabou 

por efetuar a compra com cartão de terceiro. Alega a parte reclamante, 

mesmo não conseguindo concluir a compra foi cobrado em suas faturas, 

após reiteradas tentativas de solução administrativa as reclamadas não 

efetuaram o estorno do valor. A primeira reclamada apresentou 

contestação. Alega ilegitimidade passiva, pois não é emissora ou 

administradora de cartões, não participando das relações contratuais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação Apresentado defesa pela segunda reclamada, afirma 

ilegitimidade, pois não participou do contrato de venda que originou o 

desacordo comercial. Aduz que não praticou nenhuma ilegalidade, pois 

somente lança a fatura após ser acionada e efetua o repasse para o 

estabelecimento responsável. Nestes termos, requer improcedência da 

ação. A terceira reclamada não apresentou contestação Audiência 

realizada, constatou ausência da terceira reclamada. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Quanto as preliminares de ilegitimidade passiva das empresas 

MASTERCARD BRASIL S/C LTDA, BANCO ITAÚ S/A, entendo que devem 

prosperar, pois não interferem na relação contratual firmado entre a 

reclamante e a terceira reclamada. Diante da ausência de defesa da 

empresa ENDO PLUS, decreta-se a revelia da mesma. No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 
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consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado e CONDENAR a 

reclamada ENDO PLUS a devolução no valor de R$ 615,60 (seiscentos e 

quinze reais e sessenta centavos), em dobro a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). 2) JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA DUARTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010301-05.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CASSIA REGINA DUARTE 

SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003851-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FERREIRA DE BARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003851-34.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: EVERALDO FERREIRA DE BARROS - ME Vistos etc. O 

exequente informou a quitação do débito excutido (Num. 16128928). Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Proceda-se com a baixa da penhora realizada via Renajud no Num. 

15319603. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RENAJUD - Restrições 

Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: ERICO DE ALMEIDA 

DUARTE 24/10/2018 - 18:32:33 Comprovante de Remoção de Restrição 

Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO - Órgão 

Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Nro do Processo 10038513420178110040 Juiz que Ordenou a Retirada da 

Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO 

VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 10038513420178110040 Órgão 

Judiciário : Restrições Retiradas: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição NPN8349 MT 

VW/GOL 1.0 EVERALDO FERREIRA DE BARROS ME TRANSFERENCIA 

13/09/2018 NTZ1687 MT FORD/F4000 G EVERALDO FERREIRA DE 

BARROS ME TRANSFERENCIA 13/09/2018

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003770-22.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO DOS SANTOS 

GAMA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011237-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011237-64.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: WALDEMIR DA CONCEICAO 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD SA Vistos etc. Considerando que houve 

a penhora integral do valor executado nos autos, sem qualquer 

manifestação do executado, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 157232 Nr: 7649-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 7649-54.2016.811.0040 Código 157232VISTOS/MV.Trata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 
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incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11/12/2018 às 09:00 horas.(...).Portanto, à luz da consagração de 

regras fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, 

como a duração razoável do processo; do sincretismo processual, 

autorizado expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do 

princípio da cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um 

tratamento paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos 

vários ramos do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que 

dispõe o artigo 396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do 

CPC, de sorte que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo 

caso, as regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

(...).Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142968 Nr: 11931-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, ISADORA BIONDO DE SOUZA - OAB:18467/E, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal e ABSOLVO o réu, 

com lastro no art.386, VII, do CPP.Sem custas.Dê-se ciência ao MPE. 

Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os 

ilícitos deverão ser destruídos ou destinados/encaminhados nos moldes 

da seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.Transitada em julgado, ao 

arquivo, dando-se as baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.De Sorriso/MT, 

27 de setembro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 182609 Nr: 10632-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 06/12/2018, com início às 13h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 78/82: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162182 Nr: 10418-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - OAB:

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 04/12/2018, com início às 08:00 horas, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 94/97: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 6556-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS COLDEBELLA - 

OAB:21969/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 11/12/2018, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 95/98: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110381 Nr: 2599-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Proc. n.2599-18.2014.811.0040 (110381).

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Elio Dalben, já 

qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 306, do CTB.

Verifica-se que houve a suspensão condicional do processo (fls.56/58).

O parquet, através da petição de fls.100/102, perquiriu pela extinção da 

reprimenda imposta ao beneficiário, tendo em vista que não se vislumbra 

nos autos nenhuma causa de interrupção ou suspensão do sursis 

aplicado após a determinação no termo de audiência.

 É o relatório. Decido.

Sobre a suspensão condicional do processo, dispõe o §5º, do art.89, da 

Lei 9099/95, que se o beneficiário cumprir as condições impostas sem 

revogação dentro do prazo estabelecido, o juiz declarará extinta a 
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punibilidade.

 No caso em voga, tendo em vista que não há notícias de que, durante o 

período de prova o acusado descumpriu as condições impostas, tenho 

que a punibilidade do agente deve ser extinta.

Est Post, com espeque no art. 61, do CPP, e §5º, do art.89, da Lei 9099/95, 

declaro extinta a punibilidade do acusado Elio Dalben, já qualificado nos 

autos e, concomitantemente, declaro extinto o presente processo.

Ciência ao MP.

Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe.

 Isenção de custas e despesas processuais ut norma 2.3.14 da CNGC/MT.

Ciência ao MPE.

Ás providências. Expediente necessário.

P.R.I .C.

De Sorriso/MT, 13 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97422 Nr: 9447-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PIOVESAN FRANCESCONI, ANDERSON 

SANTOS FRANCISCONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Processo: 9447-89.2012.811.0040 (Código 97422)

VISTOS/MV

Considerando que o MPE logrou êxito na localização da testemunha, para 

a oitiva da testemunha Soleneia Zanon Ferreira, expeça missiva para a 

Comarca de Alta Floresta -MT, conforme endereço constante à fl. 157, 

com prazo de 60 (sessenta dias).

Sem prejuízo do acima exposto, para o interrogatório do réu designo o dia 

06/12/2018 às 17:00 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 06 de agosto de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115941 Nr: 7053-41.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Certifico e dou fé, que considerando a certidão de fls. 124 remeto o 

presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim de apresentar sua resposta à 

acusação, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242490 Nr: 10845-50.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONARIA FIAT DOMANI, EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, CAROLINE GALDINO BARREIROS - 

OAB:14.167/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão externada na exordial, razão pela 

qual JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial. CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas, despesas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, CONDENAÇÃO essa suspensa, na 

forma do artigo 98, § 3º, do CPC.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279065 Nr: 8289-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERREIRA SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIOGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:13.525-B, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, Merilly Lais Savan 

Soares - OAB:OAB/MT 21.474, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. Sem custas, na forma 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Logo, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272217 Nr: 2816-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA EVELLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Posto isso, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial para 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora apenas 

para (a) rescindir o contrato em questão, (b) suspender o pagamento das 

parcelas vencidas após a resolução, conforme item “g” da petição inicial 

(fls. 12/12-verso), e (c) condenar a parte demandada a restituir de forma 

simples o valor pago, com o abatimento de 10% do valor total do contrato, 

devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 

406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento a ser 

restituído.Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO 

as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, que deverão ser rateados igualmente 

entre as partes, contudo, CONDENAÇÃO essa suspensa com relação à 

parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114702 Nr: 4854-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA JOAQUINA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO ROCHA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, concedo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

para cumprimento integral da decisão de fls. 94, juntando os documentos 

conforme determinado por este juízo, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149189 Nr: 9143-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMZ, IPZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 

para cumprimento integral da decisão de fls. 166, juntando os documentos 

conforme determinado por este juízo, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288193 Nr: 15691-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para manifestar o que for de direito, no 

prazo legal, quanto à certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 27.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261966 Nr: 26275-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MURILO NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA FERREIRA WANDERLEY 

WASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, bem como o seu procurador para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169503 Nr: 10446-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, vejo que o executado não pagou, tampouco apresentou 

justificativa para o não pagamento, sendo que o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como a decretação de sua prisão civil, 

medida que se impõe.Quanto à prisão civil, vejo que as prestações 

vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram 

cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança da 

Requerente. Sobre o tema recorro ao ilustre jurisconsulto, Yussef Said 

Cahali, que assim leciona: “‘a prisão do devedor de alimentos é cabível, 

ainda que sejam inúmeras as prestações em atraso, quando se comprova 

que o credor diligenciou o recebimento desde o início do feito’ (3ª CCr, 

TJRJ, HC 202/89, maioria, DJRJ 20.07.1989, p. 94 e Rep. IOB Jurisp. 

3/3124. 8ª CC, TJRS:” (in seu livro Dos Alimentos, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 

1072)No que concerne às parcelas que se vencerem no curso do 

processo, estas também serão devidas, conforme o disposto no §7º do 

artigo 528 do CPC.Desta forma, considerando que o executado quedou-se 

inerte sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso dos 

alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a 

cumpra. Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado José Carlos da 

Silva, pelo prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove o pagamento no 

ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da 

pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 

5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I – REMETAM-SE os 

autos para atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 

528, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo”.II – EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o 

executado ficar separado dos demais presos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210491 Nr: 2463-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSS, EJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, bem como o seu procurador para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217581 Nr: 8008-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA GOMES, DCD, CICERA MARIA FEITOZA 

SOUZA, JEGD, EMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAVID VICENTE DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa manifestar-se acerca da impugnação apresentada, no prazo legal, 
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referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176500 Nr: 18576-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GISLAINE ALVES, IAG, GAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, RAFAEL 

SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT, TASSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 34, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285352 Nr: 13341-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDA, MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte requerente foi devidamente intimada da 

audiência à fl. 28, INTIME-SE o procurador constituído, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291756 Nr: 18410-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQDS, AQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos 

autos a cópia do referido acordo realizado na ação de alimentos, sob pena 

de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265661 Nr: 28928-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANETE DA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE JOAQUIM DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pugna pela 

desistência no prosseguimento do feito (fl. 103).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285539 Nr: 13498-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ARCANJO DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório retro, converto o presente feito para Ação 

Consensual de Exoneração de Alimentos.

 Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente acerca da 

exoneração da pensão alimentícia, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes às fls. 04/10.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155395 Nr: 4022-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA, DEBORAH 

ALBERTINA RONDON DE OLIVEIRA, ANDREA MARIM DE OLIVEIRA ORSI, 

GERALDO MARIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - 

OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 

para cumprimento integral da decisão de fls. 561, juntando os documentos 

conforme determinado por este juízo, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195373 Nr: 11146-65.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor do postulado de fl. 56 requerendo vistas do 

processo, que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI 

da CNGCJ e Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 13.1, impulsiono os 

presentes autos, ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

interessada para comparecer na Secretaria para a retirada do processo 

em carga como solicitado.

Certifico, que intimo a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222442 Nr: 12043-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ILB, ARDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Valeria Araujo Beto , 

brasileiro(a), Atualmente em lugar incerto e não sabido.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Dispositivo

Posto isso, por tudo que dos autos constam e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da criança João Augusto aos 

requerentes Itacir Luiz Blau e Alessandra Resende Dias Blau, ficando a 

mãe biológica destituída do poder familiar.

 Proceda-se com novo registro da criança constando-se o nome João 

Pedro Dias Blau, nascido em 29/07/2010, filho de Itacir Luiz Blau e 

Alessandra Resende Dias Blau, com avós maternos José Pereira Dias e 

Maria Lúcia Resende Dias e paternos, Edvino Reinoldo Blau e Nayr Blau.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado conforme determinado 

supra, cumprindo-se integralmente o art. 47 e §§ da Lei n. 8.069/90.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64201 Nr: 5728-30.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RIBEIRO MALAQUIAS, CLAUDEMIR APARECIDO 

REZENDE, LUCIANA APARECIDA REZENDE, ANGELA APARECIDA 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE APARECIDO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor do postulado de fl. 71 requerendo vistas do 

processo, que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI 

da CNGCJ e Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 13.1, impulsiono os 

presentes autos, ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

interessada para comparecer na Secretaria para a retirada do processo 

em carga como solicitado, consignando-se que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261778 Nr: 26174-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.43, não aportou aos 

autos, o acordo noticiado à fl.39. Nos termos da legislação vigente e do 

artigo 1.217 da CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de sua advogada, 

bem como, encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja 

confeccionado o mandado de intimação/precatória pessoalmente, para a 

parte autora, aportar aos autos, o acordo noticiado à fl.39, devendo 

encaminhar cópia, e manifestar interesse no prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284357 Nr: 12556-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVMF, FKCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Fernanda Kerli Caravina Freitas, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

II – NOMEIO-LHE o curador seu genitor Sr. Carlos Valmir Marques Freitas, 

qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 
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sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265825 Nr: 29052-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição do Sr. Edmilson Gonçalo dos Santos, 

DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

II – NOMEIO-LHE o curador o Sr. Edilson Gonçalo dos Santos, qualificado 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289890 Nr: 16982-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Marlete Rodrigues de Oliveira, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Ana Oliveira dos Santos, qualificada 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292709 Nr: 19209-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN ARAUJO MANSO PAVEZI 

- OAB:28.211, SHEILA MARIA DE CARLOS BOTAN - OAB:27.923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LEANDRO RIBEIRO - 

OAB:45.884, MARIA DANIELLE ROSA PADILHA RIBEIRO - OAB:46.163

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 46, que designo o dia 

15/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo os advogados das partes para que 

compareçam na audiência acompanhado(a,s) de seus constituintes, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233408 Nr: 22237-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVCDS, EMCDS, RC, DSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 17 e petição de fls.55, que 

designo o dia 18/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de 

conciliação que se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 

situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do 

Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282824 Nr: 11340-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDP, GBDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.33 a seguir 

transcrita:"Certifico que em cumprimento ao r. mandado retro mencionado, 

dirigi-me à Rua 170, quadra 11, lote 09, Novo Tarumã, e aí sendo, não foi 

possível efetuar a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida MALVINA 

MARTINS DE CASTRO, em razão de ela não reside no endereço, sendo 

pessoa desconhecida pelo atual morador, Sr. Igor Vinicius, que ali reside 

há mais de 01 ano. Assim sendo, devolvo o mandado em Cartório para os 

fins legais. Dou fé. , que nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a se 

manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288352 Nr: 15782-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISDC, CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial....2. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 

98).4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 31,44% do salário 

mínimo, equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais), além de 50% de 

despesas extraordinárias da menor Izadora Soares da Cruz a ser pago 

mensalmente pelo requerido à representante da criança Sra. Cristina 

Soares de Souza, a ser pago mensalmente pelo requerido, através de 

depósito bancário na conta da representante legal da criança, Banco 

Santander, agência 1666, conta bancária 01-005487-0, a partir da 

citação.EXPEÇA-SE ofício a empresa empregadora do requerido (fl. 

05-verso) determinando que efetue mensalmente o desconto da pensão 

alimentícia, diretamente da folha de pagamento do requerido, depositando 

na conta poupança informada pela requerente (fls. 15). 5. Designe-se data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).7. Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas da lei de alimentos, desta forma, 

venham-me os autos conclusos para designação de conciliação, instrução 

e julgamento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262689 Nr: 26714-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MATIAS PEREIRA, MATHEUS MATIAS 

PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente, para manifestar sobre a 

nomeação de bem à penhora, apresentada pelo executado, de fl. 70, no 

prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147844 Nr: 7678-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição de fl. 510 do requerido, intimo-o para 

que junte aos autos os comprovantes de pagamento das custas 

processuais que afirma terem sido pagas, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292735 Nr: 19219-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fls. 19, a parte autora 

deixou de recolher os emolumentos da distribuição e contadoria no valor 

de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), a ser depositado 

na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus 

de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos termos do Provimento 

n.º 56/07/CGC, intimo a exequente para regularizar referida pendência, no 

prazo de 5 (cinco)dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288749 Nr: 16088-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS TELMO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 13, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282296 Nr: 10853-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 60, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285932 Nr: 13807-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL POÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 43, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 186, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206199 Nr: 19844-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES BRITO DOS SANTOS, SILVIO 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais 

e setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pela oficiala de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284761 Nr: 12900-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEGAR CORNELIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.331,80 (dois mil trezentos e trita e 

um reais e oitenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292139 Nr: 18738-58.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI TANGARÁ DA SERRA - DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, 

CARMEM CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292139.

 Vistos,

Tendo em vista a presente ação tem natureza petitória, intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emenda a inicial para 

juntar aos autos a cópia atualizada das matrículas discutidas, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292319 Nr: 18908-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 292319.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

tutela provisória de evidência c/c indenização por danos morais e 

consignação em pagamento ajuizada por Pedro Henrique Martins Ferreira 

em face de Anhanguera Educacional LTDA, ambos já qualificados.

 Em síntese, a parte Requerente alega que se matriculou na instituição 

Requerida para cursar Educação Física em 18/06/2016.

Sustenta que por razões financeiras não conseguiu dar continuidade no 

curso, razão pela qual em 28/11/2016 realizou o trancamento da matrícula.

Aduz que buscou saldar os débitos referentes aos meses de outubro e 

novembro de 2016, contudo a Requerida não concordou com o pagamento 

apenas desses meses, acrescentando as mensalidades dos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2017.

Afirma que teve uma compra no comércio negada, em decorrência da 

inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Por conta disso, pugna a parte Requerente, em sede de tutela provisória 

de evidência, para que seja determinada a imediata baixa do seu CPF dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Pugna, ainda, pela consignação em pagamento das mensalidades dos 

meses de outubro e novembro de 2016, pela inversão do ônus da prova, 

pelos benefícios da justiça gratuita, bem como de indenização por danos 

morais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/25.
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É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte Requerente, em 

consonância com o art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Feitas essas considerações, cumpre-me consignar que o pedido de 

concessão da tutela de evidência poderá ser decidido liminarmente 

somente em algumas hipóteses, conforme o parágrafo único do artigo 311, 

do Código de Processo Civil:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 

liminarmente.”

Sendo assim, no caso dos autos, para o deferimento da tutela de 

evidência, basta a comprovação documental dos fatos narrados e a 

existência de tese jurídica em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante, ou seja, é imprescindível o preenchimento de ambos os 

requisitos, conforme o inciso II, do artigo 311, do Código de Processo Civil:

“II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;”

Nesse sentido, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código 

de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2015. p. 249):

“O inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da evidência, 

inexistente no sistema do CPC/1973: as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa 

segunda hipótese evidenciada a necessidade de probabilidade de 

existência do direito do autor, elemento essencial da tutela de evidência. O 

legislador tomou o cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto 

fático como no jurídico, exigindo prova documental para comprovar os 

fatos alegados e tese jurídica já firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante.” (grifo nosso)

Analisando os autos, verifico que a parte Requerente não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados 

pela parte Requerente, a priori, não podem ser comprovados unicamente 

pelos documentos juntados, isso porque não há sequer um documento 

que comprove a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, eis que o documento de fls. 25/vº trata-se apenas de um 

comunicado.

 Ademais, o Requerente deixou de comprovar o requisito cumulativo 

quanto a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em súmula vinculante, razão pela qual deve a medida ser indeferida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo 

Civil.

Por outro lado, com fundamento no art. 335, I, do Código Civil, entendo que 

devo acolher o pleito consignatório formulado na inicial, devendo a parte 

Requerente atentar-se apenas para o prazo do art. 542, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Aguarde-se por 05 dias o depósito consignatório

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 

de dezembro de 2018, às 16h, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo 

Requerente, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência técnica 

para a produção de provas.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292864 Nr: 19304-07.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA MIDORI KUWADA LOPES, RAFAEL 

MASSAYOSHI KUWADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO AMADOR DA SILVA, NUIZA 

NEIDE DO PRADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292864.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 
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preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293476 Nr: 19715-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA PAULA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 293476.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277231 Nr: 6737-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOZAMAR ALVES TITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277231.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 15h, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292962 Nr: 19379-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292962.

 Vistos,

 Com fundamento no art. 727, combinado com o art. 726, ambos do Código 

de Processo Civil, determino a interpelação dos Requeridos, conforme 

disposto na inicial, sob pena de serem constituídos em mora, 

entregando-se aos mesmos cópia da inicial.

 Expeça-se o mandado de intimação.

Feita a interpelação, deverão os autos ser entregues à parte Requerente, 

independentemente de traslado (artigo 729 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287247 Nr: 14964-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GENILDO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287247.

 Vistos,

 De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 3.738,99 (três 

mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), é inferior a 

pretensão econômica esposada nos autos, uma vez que a parte 

requerente objetiva além do recebimento do débito vencido, as dívidas 

vincendas.

Assim, no que tange à busca e apreensão, o valor da causa deve ser 

igual ao valor do proveito econômico, conforme art. 292, § 3º do CPC. 
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Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Valor da causa. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Montante que 

deve corresponder ao proveito econômico, na hipótese de acolhimento do 

pedido, que obteria a recorrente com o cumprimento do contrato, vale 

dizer, parcelas vencidas (com encargos moratórios) e vincendas 

(excluindo-se os encargos pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. 

Agravo de instrumento provido para esse fim.”

(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. Paulo 

Camargo Magano)

 Ante o exposto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial para atribuir à causa o 

valor condizente a sua pretensão econômica e comprove o pagamento 

das custas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288940 Nr: 16238-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, PASQUALOTTO 

CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA MAIDANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para juntar aos autos a guia por 

intermédio da qual realizou o pagamento das diligências do oficial de 

justiça, tendo em vista que apenas com referido documento é que a 

Diretoria do Foro consegue repassar os valores ao meirinho.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208111 Nr: 496-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ZUCONELLI, JACQUELINE ANGELA 

DE CARLI ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LEONARDO 

MARCHETTI DE BASTIANI - OAB:65554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208111 .

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.

 Executado: Valdecir Zuconelli e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução proposta em 15 de janeiro de 2016 por 

Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda em face do Israel 

Valdecir Zuconelli e Jacqueline Angela de Carli Zuconelli, todos já 

devidamente qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada opôs embargos à 

execução, tendo sido acolhida a preliminar de carência da ação por falta 

de interesse processual e declarada nula a execução.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Segundo as lições de Araken de Assis (in: Manual de Processo de 

Execução – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 1.052):

 “A procedência total de oposição de mérito implicará, correlatamente, a 

extinção do processo executivo, cuja sobrevivência é incompatível com tal 

enunciado. Em virtude da autonomia dos processos, a extinção há de ser 

declarada, mediante sentença (art. 795), nos autos da execução. Nada há 

de espantoso neste efeito aparentemente extraordinário, análogo ao que 

decorre do acolhimento do julgamento de questão prejudicial externa nos 

embargos.”

 No caso dos autos, por força do acórdão proferido nos autos em apenso 

(código 220028), o qual acolheu a preliminar de falta de interesse de agir 

dos embargos opostos pelo executado para declarar nula a presente 

execução, entendo que o processo em questão deve ser extinto.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 925 do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a presente execução.

 Não há razão para se condenar a parte exequente a pagar honorários 

para o patrono da parte executada, uma vez que nenhum ato processual 

fora por este praticado no processo em questão.

 Eventuais custas pela parte exequente.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293266 Nr: 19572-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 293266.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2018, às 13h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220028 Nr: 9978-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ZUCONELLI, JACQUELINE ANGELA DE 

CARLI ZUCONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 
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ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM DE BASTIANI - 

OAB:45976-PR, FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI - 

OAB:65554

 Autos nº: 220028.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Rafael Soares Martinazzo.

 Executado: Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Rafael Soares 

Martinazzo em face de Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no 

valor de R$ 39.992,47.

 Às fls. 207 foi determinada a intimação da parte executada para realizar o 

pagamento do débito.

A parte executada, às fls. 209/211, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução, 

reputando como devido o montante de R$ 39.075,06.

 Às fls. 224 a parte exequente concordou com os cálculos apresentados 

pela parte executada.

 Às fls. 225 a parte executada requereu a condenação da parte adversa 

em honorários de sucumbência.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

 Diante da concordância da parte exequente com os valores apresentados 

pela parte executada, a medida que se impõe é o acolhimento da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Por consequência, considerando que houve o pagamento integral do 

débito, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

reconhecer o excesso de execução de R$ 917,41 e, por consequência, 

julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

A titulo de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, 

condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 8º, do CPC, fixo em 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). De acordo com as disposições do 

Novo Código de Processo Civil, fica agora vedada a compensação.

 Por fim, em se tratando de valor incontroverso, desde já, defiro à parte 

exequente o levantamento dos valores depositados às fls. 211, mediante a 

expedição de alvará judicial para transferência para a conta bancária 

indicada às fls. 224-vº.

 Estritamente acerca do levantamento, não sendo a própria parte a 

beneficiária do alvará, antes da expedição do alvará deverá ser 

certificado também que o advogado titular da conta indicada para crédito 

do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos 

termos do art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292117 Nr: 18718-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, VICTÓRIO ROMANINI NETO, ELEONORA 

ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DELCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, RENATO MELON DE SOUZA NEVES - OAB:18.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 292117.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292952 Nr: 19370-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 292952.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

Tendo em vista o interesse da parte autora na realização da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 15:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, com a advertência de que, não 

havendo acordo, esta terá, a partir da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para pagar o débito ou apresentar embargos, conforme 

prevê o art. 702 da Lei Adjetiva Civil, sendo que para tal hipótese fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa, fazendo constar que caso a requerida cumpra a obrigação no 

prazo ficará isenta das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289235 Nr: 16403-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUCIE LOUISE PEREIRA SANTOS, GIVANILDO 

TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289235.

Vistos,

Recebo a emenda de fls. 78/82.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019, às 13h, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 
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dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, ao menos por agora, entendo que devo indeferir o pedido de 

inversão do ônus probatório formulado pela parte Requerente, eis que 

ausente neste momento a demonstração de hipossuficiência técnica para 

a produção de provas. Destaco, porém, que esta decisão poderá ser 

objeto de reanálise quando do saneamento do processo, isso na hipótese 

de ser necessária fase probatória.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291851 Nr: 18501-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 291851.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 12).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288054 Nr: 15595-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN, ESPOLIO JOSE 

EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO, RODRIGO JAIR CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288054.

 Vistos,

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento referente as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273968 Nr: 4259-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. MENDES E CIA LTDA, GLAUCIA 

TEREZINHA MENDES, JULIANA CRISTYNA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 21, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282823 Nr: 11338-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282823.

Vistos,

Trata-se de ação monitória, na qual realizados alguns atos processuais, a 

parte Requerida pugnou pelo pagamento parcelado do débito, com 

fundamento nos arts. 916 c/c 701, § 5º, ambos do Código de Processo 

Civil.

O pedido veio devidamente acompanhado do depósito de 30% do valor do 

débito, às fls. 93/94.

A parte Requerente, às fls. 104/105, manifestou concordância com 

relação ao parcelamento, bem como ao depósito realizado, requerendo, 

para tanto, a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados.

Desse modo, não havendo oposição pela Requerente, defiro o 

processamento do pagamento na forma parcelada.

Outrossim, defiro o levantamento, pela parte Exequente, do valor 

depositado judicialmente, mediante a expedição de competente alvará, a 

ser depositado na conta bancária indicada às fls. 105.

Com relação ao pagamento das parcelas subsequentes, intime-se a parte 

Requerida para efetuar por meio de depósito identificado diretamente na 

conta bancária indicada às fls. 105, juntando nos presentes autos o 
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comprovante de pagamento.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Após, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151701 Nr: 290-13.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME, EDEGAR 

SCHEFER FERNANDES, JANDIRA DE MARI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 Autos nº: 151701.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 233/234. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288252 Nr: 15737-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONES ALVES QUEROBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288252.

 Vistos,

 Defiro o pedido de dilação formulado às fls. 26.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer manifestação da 

parte autora, intime-a para no prazo de 15 (quinze) dias promover o 

regular prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159431 Nr: 8384-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Autos nº: 159431.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 58/60. Proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 
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processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288663 Nr: 16039-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERNANDO MENDONÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288663.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Gustavo Fernando Mendonça da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Gustavo Fernando Mendonça da Silva, 

ambos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/17.

Às fls. 21 foi determinada a emenda da inicial para correção do valor da 

causa e comprovação da constituição em mora do Requerido.

Às fls. 23 o Requerente pugnou pela desistência da ação, renunciando a 

qualquer prazo recursal.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial nos presentes 

autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi expedido mandado de 

busca e apreensão.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274109 Nr: 4350-53.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEDES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Autos nº: 274109.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que pela decisão de fls. 16/18, 

fundamentadamente, deixei de inverter o ônus da prova.

Ademais, a parte Requerente, às fls. 21/23, pugnou pela reconsideração 

da decisão que indeferiu a inversão, sustentando que os requisitos 

necessários se encontram preenchidos.

É o necessário à análise e decisão.

A inversão do ônus da prova é um dos direitos assegurados pelo Código 

de Defesa do Consumidor ao consumidor, como forma de facilitar seu 

acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, 

desde que presentes os requisitos.

 Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma 

automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, a sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 In casu, entendo que referidos requisitos não estão comprovados, eis 

que não há demonstração da hipossuficiência técnica da parte 

Requerente, pois não apontou em que consiste sua dificuldade de produzir 

a prova, que, diga-se de passagem, não me parece ser pericial.

Outrossim, entendo que se encontra preclusa qualquer discussão acerca 

da decisão que não inverteu o ônus da prova, posto que não houve 

interposição de recurso hábil para tanto.

 Assim, mantenho o indeferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova.

Por outro lado, diante do petitório de fls. 139, certifique-se a Sra. Gestora 

a tempestividade da petição de fls. 137/138, nos termos da certidão de fls. 

135.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 7598-13.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA, CLENIO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU MARTINS ARRUDA - 

OAB:OABGO 7670

 Autos nº: 100530.

 Vistos,

 Analisando os autos, vejo que a parte exequente desmembrou os 

honorários de sucumbência do valor principal (fls. 421/423 e fls. 406/408, 

respectivamente), sendo que atualmente o total devido é R$ 34.560,53.

Pois bem. Feito este registro, em primeiro lugar entendo que devo deferir 

novo bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD, sendo que 

após esta providência irei analisar os demais pedidos formulados.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 7598-13.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA, CLENIO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU MARTINS ARRUDA - 

OAB:OABGO 7670

 Autos n.º 100530.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 
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efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por conseguinte, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo esta inexitosa, desde já, autorizo a busca de informações junto à 

Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última declaração de 

imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 da CNGC.

 Isso porque, entendo ser efetivamente possível requisitar junto à Receita 

Federal informações sobre a existência de bens em nome da parte 

executada, sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a 

possibilidade da quebra do sigilo fiscal quando exauridos, pelo exequente, 

todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exeqüente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Assim, recebida a declaração de bens da parte executada, determino que 

a mesma seja arquivada em pasta própria, dando ciência de seu conteúdo 

à parte interessada, o que deverá ser certificado nos autos, exatamente 

conforme determina a regra do art. 477 da CNGC. Registro que, decorridos 

06 (seis) meses do arquivamento das informações, serão elas destruídos 

por incineração ou processo equivalente.

 Por fim, caso esta providência (RENAJUD e INFOJUD) não surta resultado, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora de 

quotas de sociedade empresária formulado às fls. 406/408.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141471 Nr: 821-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA MOULIN, ESPOLIO DE 

CONCEIÇÃO BRUM MOULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Autos nº: 141471.

Natureza: Execução.

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executado: Renato da Silva Moulin e outro.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco 

do Brasil S/A em face de Renato da Silva Moulin e Conceição Brum Moulin, 

todos qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, foi determinada, às fls. 104, a 

intimação da parte Exequente antes de o feito ser extinto.

Assim, a parte Exequente foi intimada via DJe e pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, tendo permanecido inerte, conforme certidão de 

fls. 109, mesmo com a advertência de que seu silêncio implicaria na 

extinção do processo por abandono.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, a parte Exequente permaneceu inerte (fls. 109).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243281 Nr: 11366-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANO ROBERTO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Autos nº: 243281.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que não foi analisado o pedido 

de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

 Assim, aguarde-se a providência determinada nos autos em apenso (Cód. 

192647).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146301 Nr: 6025-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DA SILVA MOULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962

 Autos nº: 146301.

 Vistos,

 Considerando que proferi nesta data sentença nos autos em apenso 

(código 141471), julgando extinta a execução sem resolução do mérito, 

diante do abandono da causa, intime-se a parte Embargante para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que a 

sentença prolatada nesses autos, às fls. 94/97, ainda não transitou em 

julgado, diante da interposição dos embargos de declaração de fls. 

98/105.
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192647 Nr: 9031-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANO ROBERTO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 192647.

 Vistos,

 Considerando a atividade desenvolvida pela parte reconvinte, que 

sabidamente é a advocacia, entendo que para melhor análise do pedido de 

gratuidade da justiça formulado, deve ser juntado comprovante de 

rendimento (IR dos últimos 03 exercícios fiscais), podendo ainda, se 

preferir, proceder ao recolhimento das custas e da taxa judiciária em 

relação à reconvenção, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Havendo manifestação, intime-se a parte autora/reconvinda para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado, tendo em vista que já foi oportunizada a especificação das 

provas pelas partes.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9903 Nr: 227-42.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Autos nº: 9903.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 275/276, defiro a suspensão do feito pelo prazo 

de 90 dias.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 108885 Nr: 7551-05.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALCEU SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 108885.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 308.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289036 Nr: 16268-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA ALVES SAUBERLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289036.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Honda S/A.

 Requerido: Thiago Ferreira Alves Sauberlich.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Honda S/A 

em face de Thiago Ferreira Alves Sauberlich, ambos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/23.

Às fls. 25 foi determinada a emenda da inicial, tendo a parte Requerente 

juntado os documentos de fls. 30/33.

Às fls. 34 o Requerente pugnou pela desistência da ação, renunciando a 

qualquer prazo recursal.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial nos presentes 

autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi expedido mandado de 

busca e apreensão.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199692 Nr: 14530-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA MAIS ELETRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 199692.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 76/79. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.
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 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254539 Nr: 20324-67.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRADE & MONTICELI ANDRADE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº: 254539.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Requerente: Andrade & Monticeli Andrade LTDA - ME.

 Requerido: Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Andrade & Monticeli 

Andrade LTDA - ME em desfavor de Ativos Securitizadora de Créditos 

Financeiros, ambos qualificados nos autos.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte Executada, às fls. 139/140, 

apresentou comprovante de pagamento da obrigação.

 A parte Exequente, às fls. 142, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada, bem como pela intimação da parte Requerida acerca do ofício 

de fls. 135/136.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ademais, intime-se a parte Requerida acerca do ofício de fls. 135/136, 

devendo a mesma providenciar o pagamento dos emolumentos 

informados.

 Por fim, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 142.

 Estritamente acerca do levantamento, determino que esta decisão seja 

publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser expedido(s) 

somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203358 Nr: 17388-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DE SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11.582/ES

 Autos nº: 203358.

Vistos,

Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 117/120 via BACENJUD, conforme certidão de fls. 

122, converto referida indisponibilidade em penhora e procedo a 

transferência do valor à conta única.

Outrossim, defiro o levantamento, pela Exequente, do valor penhorado, 

mediante a expedição de competente alvará, a ser depositado na conta 

bancária indicada às fls. 111.

Estritamente acerca do levantamento, determino que esta decisão seja 

publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser expedido(s) 

somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, informar se 

pretende prosseguir com a execução do valor remanescente, devendo, 

para tanto, apresentar nova planilha de cálculo.

 Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória atualizada do débito (devendo ser deduzido o valor penhorado), 

bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a 

que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226142 Nr: 15137-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA INGÁ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

JDC.CURITIBA-PR 7ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO AUGUSTO SOUZA DE BUENO 

GIZZI, CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HIROSHI KIMURA - 

OAB:06876
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CAPLAN - 

OAB:22.781-PR, MAURICIO BONATTO GUIMARÃES - OAB:22.817-PR

 Autos nº: 226142.

 Vistos,

Tendo em vista a impugnação à avaliação apresentada pela parte 

Executada às fls. 105, bem como o laudo de avaliação utilizado com 

fundamento às fls. 115/vº-116, intime-se a parte Exequente para, no prazo 

de 15 dias, se manifestar.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135359 Nr: 5540-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Autos nº: 135359.

 Vistos,

 Tendo em vista o acórdão de fls. 173/175, em que desproveu os recursos 

interpostos pelas partes, decidindo por custas pro rata, ou seja, rateadas 

por ambas as partes, bem como diante dos desprovimentos dos demais 

recursos interpostos nos autos (fls. 202/206, fls. 317/318, fls. 319/320, 

fls. 449, fls. 450/453, fls. 454 e fls. 456), indefiro os petitórios de fls. 463 e 

fls. 464.

 Desse modo, intime-se as partes para recolher, no prazo de 15 dias, o 

valor indicado às fls. 461-vº a título de custas processuais, sob pena de 

expedição de certidão de débito para inscrição dos devedores junto a 

Divida Ativa do Estado.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136599 Nr: 6866-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERUY VALDIR BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT, MAIARA SANCHES MACHADO 

ROCHA - OAB:312869/SP

 Autos nº: 136599.

 Vistos,

Indefiro o pedido de busca de bens pelo sistema ANOREG, uma vez que 

este magistrado não possui acesso ao sistema.

 Ademais, saliento ser ônus da parte diligenciar no sentido de localizar 

bens da parte adversa passíveis de penhora, uma vez eventuais bens 

imóveis podem ser buscados diretamente pela parte Exequente mediante 

consulta ao CRI local.

 Assim, intime-se a parte Exequente com a advertência de que a execução 

será suspensa por 01 ano, caso não sejam indicados bens passíveis de 

penhora no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287183 Nr: 14916-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. DE S. ARRAIS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. MARCON E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISA VIEIRA ESPÍNDOLA - 

OAB:19.628, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - OAB:24.318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287183.

 Natureza: Rescisão contratual.

 Requerente: C. de S. Arrais ME.

 Requerida: L. M. Marcon e Cia LTDA.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

materiais ajuizada por C. de S. Arrais ME em face de L. M. Marcon e Cia 

LTDA, ambas devidamente qualificadas.

 Às fls. 28 foi determinada a intimação da parte Requerente para emendar 

a inicial para comprovar a insuficiência de recursos ou realizar o 

pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.

 A parte Requerente foi devidamente intimada, contudo, quedou-se inerte, 

não realizando o recolhimento das custas, conforme certidão às fls. 30.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

No presente caso verifico que a parte Requerente, embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial em 15 (quinze) dias, deixou de 

fazê-la, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a penalidade do 

artigo 321 do Código de Processo Civil.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Não discrepa desse entendimento a posição jurisprudencial, conforme se 

infere da ementa que ora colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESPACHO DETERMINANDO A 

EMENDA - DESCUMPRIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE 

- CPC, ARTS. 267, I E 284 PARÁGRAFO ÚNICO - PRECEDENTES. - 

Intimadas as partes por despacho para a emenda da inicial, não o 

fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipóteses dos incisos 

II e III do art. 267 do CPC. - Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – 

2ª Turma – RESP nº 204759 – RJ - Relator: FRANCISCO PEÇANHA 

MARTINS – j. 19/08/2003).

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis à propositura da ação, é de rigor a extinção do presente 

feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto 

o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo 

diploma legal.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134603 Nr: 4711-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO BATISTA, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 134603.

Natureza: Execução.

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi.

Executado: Carlos Gilberto Batista e Outros.

Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi, em face de Carlos Gilberto Batista, Felix Humberto 

Simoneti e José Pedro Rochenbach, todos qualificados.

Realizados vários atos processuais, as partes Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi e 

Carlos Gilberto Batista, às fls. 190, informaram a composição amigável e 

pugnaram pela extinção do feito.

É o relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas remanescentes e honorários, conforme pactuado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231753 Nr: 20558-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231753.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171326 Nr: 12806-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARI TORRES, WESLEY LOPES TORRES, 

MARIA LOPES DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED FEDERAÇAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina 

Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/mt, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 171326.

 Vistos,

 A impugnação de fls. 494/496 não procede.

 Como bem destacado pela parte exequente às fls. 501/502, não se 

atentou o peticionário de fls. 494/496 para a decisão de fls. 478/479, pela 

qual o TJMT majorou os honorários, após o improvimento da apelação 

interposta, para 20% da condenação.

 Logo, estão escorreitos os cálculos de fls. 486/487.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 494/496.

 Sem prejuízo, como se trata de valor incontroverso, autorizo desde já o 

levantamento da importância depositada às fls. 497.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 
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parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Quanto ao prosseguimento do feito, razão assiste à parte 

autora/exequente quanto ao pedido de prosseguimento para recebimento 

do valor remanescente indicado às fls. 502.

 Assim, determino a intimação da parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 dias.

 Não o fazendo, fica desde já ordenada a penhora via BACENJUD.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292110 Nr: 18713-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELENUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAFAEL TOLEDO 

MARTINS - OAB:256760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Acácia, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277231 Nr: 6737-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOZAMAR ALVES TITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Angola, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284151 Nr: 12379-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, LUCIENE 

ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 22, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, caso não 

haja manifestação em 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida sem 

cumprimento.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187943 Nr: 4934-28.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre as petições e 

comprovantes de fls. 351/352 e de fls. 353/354, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133925 Nr: 3940-39.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA ABRANTES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Por conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos 

legais, DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo 

ser implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ela 63 anos, em 

um país cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 

sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136921 Nr: 7215-93.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MAFORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte MARIA MADALENA MAFORTE, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 
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demanda (05/08/2011 – fl. 05), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (24/08/2011 – fl. 16-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Por 

conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos legais, 

DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo ser 

implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ela 66 anos, em 

um país cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 

sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137603 Nr: 7965-95.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA NASCIMENTO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Por conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos 

legais, DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo 

ser implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ele 69 anos, em 

um país cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 

sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134896 Nr: 5018-68.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte ODETE MARIA DA LUZ, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a 

data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da demanda 

(27/05/2011 – fl. 05), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(21/7/2011– fl. 21-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Por 

conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos legais, 

DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo ser 

implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ele 65 anos, em 

um país cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 

sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123645 Nr: 2676-21.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA SANTANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte Maria ADÉLIA SANTANA GOMES, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 

demanda (20/04/2010 – fl. 08), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (23/02/2011 – fl. 34-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.De 

outro viés, ressalta-se, por oportuno, que sendo o termo inicial para o 

pagamento do benefício à data da interposição da prestação continuada 

ao idoso ora percebido pela requerente, ante a incompatibilidade com 

aposentadoria por idade (art. 20, §4º, Lei 8.742/93 – LOAS), devendo os 

valores recebidos a este título serem compensados com os valores pagos 

como benefício assistencial devido dentro do mesmo período.Por 

conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos legais, 

DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo ser 

implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ele 79 anos, em 

um país cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 
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sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155030 Nr: 3642-76.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FRANCISCO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte ELIAS FRANCISCO DAS NEVES, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 

demanda (30/04/2013 – fl. 05), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (24/06/2013 – fl. 30-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.De 

outro viés, ressalta-se, por oportuno, que sendo o termo inicial para o 

pagamento do benefício à data da interposição da prestação continuada 

ao idoso ora percebido pelo requerente, ante a incompatibilidade com 

aposentadoria por idade (art. 20, §4º, Lei 8.742/93 – LOAS), devendo os 

valores recebidos a este título serem compensados com os valores pagos 

como benefício assistencial devidos dentro do mesmo período.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ. Por conseguinte, em razão de ter 

implementado todos os requisitos legais, DEFITO O PLEITO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo ser implantado 

imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil reparação do 

direito decorre das notórias consequências que o trâmite de eventual 

recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ele 75 anos, em um país 

cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo dedicado a vida 

laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer real, a hipótese 

de no momento em que transitar em julgado eventual sentença favorável a 

sua pretensão, o autor não possa mais [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158137 Nr: 6737-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA SANTANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade deferida.Translade-se ao 

presente feito cópia das fls. 116/117.Publique-se, registre-se, intimem-se e 

se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125569 Nr: 4534-87.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BRABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Certifique-se quanto a existência ou não de backup do arquivo de áudio 

e vídeo da audiência de instrução realizada à fl. 68.

II) Certificada a inexistência, oportunize-se manifestação das partes 

quanto a eventual cópia do arquivo.

III) Frustrada igualmente, encaminhe os autos conclusos para designação 

de data para a renovação do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133208 Nr: 3132-34.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENTE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Por conseguinte, em razão de ter implementado todos os requisitos 

legais, DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o mesmo 

ser implantado imediatamente.Ressalta-se que a irreparabilidade ou difícil 

reparação do direito decorre das notórias consequências que o trâmite de 

eventual recurso poderá acarretar a parte autora. Tendo ele 64 anos, em 

um país cuja expectativa de vida não é das mais elevadas, e tendo 

dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é remata, para não dizer 

real, a hipótese de no momento em que transitar em julgado eventual 

sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa mais usufruir 

seus benefícios.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125529 Nr: 4477-69.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CANDIDO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural e pensão por 

morte em favor da parte AGOSTINHO CÂNDIDO PINHEIRO, no valor de 01 

(um) salário mínimo cada, desde a data do requerimento administrativo ou 
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do ajuizamento da demanda (14/07/2010), com incidência de juros de mora 

a partir da citação (18/08/2010 – fl. 29-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, em razão de ter implementado todos 

os requisitos legais, DEFITO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

devendo o mesmo ser implantado imediatamente.Ressalta-se que a 

irreparabilidade ou difícil reparação do direito decorre das notórias 

consequências que o trâmite de eventual recurso poderá acarretar a parte 

autora. Tendo ele 72 anos, em um país cuja expectativa de vida não é das 

mais elevadas, e tendo dedicado a vida laboral as atividades rurais, não é 

remata, para não dizer real, a hipótese de no momento em que transitar em 

julgado eventual sentença favorável a sua pretensão, o autor não possa 

mais usufruir seus benefícios.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no 

artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127907 Nr: 6855-95.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL LORIN BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte Izabel Lorin Batista, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 

demanda (06/10/2010 – fl. 08), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (09/05/2011 – fl. 21-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 22 de 

outubro de 2018.MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRESJuiz de Direito 

Cooperador durante regime de exceção(Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127926 Nr: 6849-88.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida (fls. 61/65), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora CARMELITA MACIEZ, no valor de 

01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do 

ajuizamento da demanda (06/10/2010 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (10/03/2011 – fl. 23-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134894 Nr: 5013-46.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte Ercilia Francisco Costa, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 

demanda (27/05/2011 – fl. 05), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (22/07/2011/ – fl. 21-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125205 Nr: 4180-62.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte Jose Antonio da Silva, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 

demanda (30/06/2010 – fl. 08), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (19/08/2010 – fl. 32-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.De 

outro viés, ressalta-se, por oportuno, que sendo o termo inicial para o 

pagamento do benefício a data da interposição da prestação continuada 

ao idoso ora percebido pelo requerente, ante a incompatibilidade com 

aposentadoria por idade (art. 20, §4º, Lei 8.742/93 – LOAS), devendo os 

valores recebidos a este título serem compensados com os valores pagos 

como benefício assistencial devido dentro do mesmo período.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148249 Nr: 8119-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte VALDEVINO BORGES DE SOUZA, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da 

demanda (06/09/2012 – fl. 05), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (17/10/2012 – fl. 15-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136776 Nr: 7062-60.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA APARECIDA DE MELO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida (fls. 56/59), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora GLÓRIA APARECIDA DE MELO 

REZENDE, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo ou do ajuizamento da demanda (02/08/2011 – 

fl. 05), com incidência de juros de mora a partir da citação (18/08/2011 – fl. 

13-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131276 Nr: 977-58.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DE SOUZA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida (fl. 68/171), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte GERALDA DE SOUZA CALDAS, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou 

do ajuizamento da demanda (11/01/2011 – fl. 05), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/05/2011 – fl. 27-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 
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demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131710 Nr: 1479-94.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE DESSHESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida (fls. 99/102), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte MARIA SALETE DESSHESSEL, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou 

do ajuizamento da demanda (27/01/2011 – fl. 05), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (30/05/2011 – fl. 52-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129419 Nr: 8256-32.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GRAGEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial confirmando a liminar 

concedida (fl. 58/61), razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte NEUZA GRAGEL DOS SANTOS, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo ou 

do ajuizamento da demanda (23/11/2010 – fl. 05), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (11/03/2011 – fl. 50-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161395 Nr: 11985-61.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, razão por que CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de 

aposentadoria por idade rural em favor da parte HENRIQUE RODRIGUES 

DE AMORIM, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo ou do ajuizamento da demanda (4/11/2013 – fl. 

05), com incidência de juros de mora a partir da citação (10/02/2014 – fl. 

16-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.De outro viés, ressalta-se, 

por oportuno, que sendo o termo inicial para o pagamento do benefício a 

data da interposição da prestação continuada ao idoso ora percebido pelo 

requerente, ante a incompatibilidade com aposentadoria por idade (art. 20, 

§4º, Lei 8.742/93 – LOAS), devendo os valores recebidos a este título 

serem compensados com os valores pagos como benefício assistencial 

devido dentro do mesmo período.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188641 Nr: 5541-41.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FIRIMINO FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que o 

INSS implemente à parte requerente o benefício da aposentadoria rural por 

idade, nos termos deste julgamento, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da intimação dessa sentença.No 
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tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Intime-se. Certifique-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261806 Nr: 26192-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLINDO SOBRAL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que, querendo, ofereça 

impugnação à contestação de fls.55/64. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164650 Nr: 2715-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA, SEBASTIÃO DE 

OLIVEIRA PINTO, APARECIDA DA SILVA PINTO, MUNICIPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifica-se que os requeridos foram intimados da 

sentença, prolatada em 09/03/2015, tendo sido ratificada em segundo grau 

há quase 01 (um) ano.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para satisfazer a obrigação no prazo 

constante da sentença, devendo demonstrar em juízo as providências 

iniciais tomadas no prazo de 30 (trinta) diass, sob pena de multa de diária 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), primeiramente até o limite de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de nova avaliação após 

decorrido o prazo.

 Ressalto que decorrido o prazo inicial, com a inercia dos envolvidos o que 

deverá ser certificado, abra-se vista ao Ministério Público, a fim de que se 

manifeste, mormente quanto as providencias do § 1.º do artigo 536 do 

CPC.

Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas 

do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, bem 

como quanto as providencias do § 1.º do artigo 536 do CPC.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 279155 Nr: 8362-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUA CLARA AGRO-COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIO PRADO VIEIRA - 

OAB:307.106/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1 - Inicialmente, tendo em vista a garantia parcial do débito exequendo, 

deixo de suspender o processo executivo. Vejamos:

"TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PENHORA PARCIAL. 1. A 

jurisprudência tributária nesta Corte indica que a atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos à execução fiscal é medida excepcional, que 

depende da garantia integral do juízo. 2. Quanto à necessidade de garantir 

a execução fiscal, cumpre referir que a penhora parcial autoriza a 

admissão dos embargos à execução apenas naquelas hipóteses em que o 

executado demonstra, de maneira inequívoca, a impossibilidade de 

complementar a garantia da execução fiscal. Essa excepcionalidade, 

contudo, não alcança a suspensão da execução fiscal. (TRF 04ª R.; AG 

5052441-25.2017.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Marcelo de 

Nardi; Julg. 14/03/2018; DEJF 15/03/2018)"

2 - De outro lado, ante a juntada de documentos pela parte exequente no 

sentido de que o depósito feito não corresponde à totalidade da execução, 

proceda-se a intimação da parte embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, promovendo o depósito integral, bem como 

para que se manifeste quanto aos documentos juntados pela parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142764 Nr: 2217-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. nº.: 2217-48.2012 - Cód. 142764

SENTENÇA.

VISTOS ETC.

Trata-se cumprimento de sentença movida por Ednilson Pereira Leite em 

desfavor do Município de Tangará da Serra, ambos qualificados nos 

autos.

Fora homologada planilha de cálculos dos honorários devidos à fl. 217, 

sendo informado à fl. 254 o pagamento do RPV pertinente, dando quitação 

integral ao débito.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso I, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Denota-se que 

houve o pagamento de valor integral pela parte executada.

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos em favor do 

exequente, em conta a ser indicada por ele, caso não consta nos autos.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 1964-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233714 Nr: 22493-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DO AUTOMOVEL LTDA ME, GISELDA 

MARIA, REGINALDO MONTEIRO, GUILHERME VENTURIM, ANA MARIA DA 

COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, para que, conforme o 

art. 103 NCPC, regularize sua representação nos autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125426 Nr: 4404-97.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINA FERREIRA PEGO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285966 Nr: 13856-53.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINEI DONIZETE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289429 Nr: 16589-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DONATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290837 Nr: 17676-80.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116379 Nr: 6479-46.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156471 Nr: 5087-32.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS IVANIR SCHMIT ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 144/145, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125808 Nr: 4775-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY LUCAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 162, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149294 Nr: 9247-37.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHDS, JAQUELINE DA SILVA DOMIANI SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127902 Nr: 6803-02.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA COELHO GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o desarquivamento dos autos, bem como a 

juntada do instrumento de procuração/ substabelecimento de fl. 135/140, 

intimo a advogada substabelecida, Dra. Lucineia Rodrigues de Souza, para 

que diga sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, sob pena dos autos serem remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139835 Nr: 10345-91.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132744 Nr: 2627-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXALTINO BOA SORTE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 125, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188179 Nr: 5127-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA BRITO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte autora é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida/Apelada para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111663 Nr: 1870-20.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANELLI BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156556 Nr: 5167-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146194 Nr: 5898-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA VAL MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 169/172, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155093 Nr: 3705-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DUARTE PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 153/157, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112722 Nr: 2917-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI DESDEMOLA OLIVIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 180, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133948 Nr: 3970-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125525 Nr: 4492-38.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVALDO BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149513 Nr: 9490-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144459 Nr: 4070-92.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA NASCIMENTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 
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a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230063 Nr: 18558-13.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida 

são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156756 Nr: 5372-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 197/200, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117609 Nr: 7594-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CONCEIÇÃO RODRIGUES QUINHONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137905 Nr: 8281-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 175, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135860 Nr: 6075-24.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verificando incosistência na publicação de 

expediente de fl. 146, eis que não constou o nome do advogado da parte 

autora, procedi as anotações necessárias no Sistema Apolo e, renovo o 

ato de intimação da parte autora, dos termos da sentença, a seguir: (...) 

Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento do benefício de aposentadoria por 

idade rural em favor da parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

desde a data do do ajuizamento da demanda (29/06/2011), com incidência 

de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, (...) No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001. DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. Intime-se. 

Certifique-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178006 Nr: 20144-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENE DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135599 Nr: 5791-16.2011.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE CAVALCANTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 202, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144698 Nr: 4325-50.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 113/114, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141585 Nr: 931-35.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 105/107, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221566 Nr: 11352-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que até a presente data não restou realizada perícia médica 

nos autos e tendo em vista ainda o petitório retro:

a) NOMEIO como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, para 

realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução n. 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, FIXO os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o expert 

justificar as razões pelas quais entende ser necessária a majoração do 

valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

b) OFICIE-SE ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para que, 

no prazo de trinta (30) dias, reative o benefício previdenciário, sob pena 

de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), sem prejuízo das demais 

sanções legais, encaminhando-se, para tanto, os documentos 

necessários.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124303 Nr: 3310-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Diante da concordância de fls. 150, EXPEÇA-SE a respectiva requisição 

de pagamento.

II. Ato contínuo, AGUARDE-SE o depósito do valor requisitado. Após, uma 

vez depositado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito.

III. Caso solicite a transferência/saque total do crédito para o nome do 

respectivo advogado, a Secretaria de Vara deverá certificar se (a) possui 

procuração "ad judicia" para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC - Foro Judicial.

IV. No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas no item anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.

V. Suprida a falha, PROCEDA-SE como delineado no item III. Se o prazo 

transcorrer "in albis", EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

VI. Observar a Secretaria de Vara que, no que concerne aos honorários, 

sempre poderá ser transferido para o respectivo advogado, sem as 

peculiaridades discriminadas nos itens anteriores.

VII. Por fim, certificado o levantamento e, não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121639 Nr: 724-07.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADELMO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.REDESIGNO o exame médico pericial.Desse modo, INTIME-SE o 

perito nomeado (Francisco Antônio Canhoto – CRM 2.785/MT) para 
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designação de data para a realização da perícia, a qual deverá ser 

realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação. A 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e dos 

quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos.Em caso de aceite da designação, arbitro os honorários periciais em 

R$ 200,00 (duzentos reais), o que se encontra em consonância com o 

artigo 28 da Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e de 

sua Tabela IV, facultando o expert justificar as razões pelas quais 

entende que o valor deva ser majorado por este juízo, o que será 

oportunamente analisado.Esclareça-se, ainda, que nos termos da 

Resolução mencionada, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este Juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo perito 

(ex vi artigo 29).Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo 

pericial exames complementares, determino que o perito nomeado 

encaminhe a parte autora para a realização dos exames pelo Sistema 

Único de Saúde-SUS.As partes deverão indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena de preclusão.Após, 

intimem-se da data designada, devendo a parte autora comparecer no 

local indicado, a fim de ser submetido(a) à perícia. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação do laudo respectivo, a contar da 

intimação.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo 

comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos e se manifestarem acerca da necessidade de outras 

provas.Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132500 Nr: 2366-78.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA SILVESTRE GUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acordo firmado entre as partes e homologado pelo egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, EXPEÇA-SE ofício requisitório, nos 

termos do acordo entabulado (fls. 89/93 e fls. 100/101).

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário (fl. 108), à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;

b) em caso de PROCEDÊNCIA:

b.1) INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos 

apresentado pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, INTIME-SE o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 
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totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105115 Nr: 3869-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AFONSO BRAMBILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por VILMAR AFONSO 

BRAMBILLA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, 

deixando entrever que houve o integral cumprimento da obrigação (fl. 

189).

Assim, considerando a inércia da parte autora, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

P. I. C.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166680 Nr: 6340-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 106, OFICIE-SE ao Instituto demandado para 

que, no prazo de trinta (30) dias, reative o benefício previdenciário, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais 

sanções legais, encaminhando-se, para tanto, os documentos 

necessários.

No mais, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166054 Nr: 5171-96.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FILOMENA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(10/02/2014 – fl. 48), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 05/10/2017, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P.I.C.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153928 Nr: 2569-69.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENICE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (30/12/2012 – fl. 101), com 

incidência de juros de mora a partir da citação (08/05/2012 – fl. 73-verso), 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida.Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 
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artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 190337 Nr: 6923-69.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIANE REGINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193723 Nr: 9889-05.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON RAMOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163570 Nr: 748-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIVAL JOSE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263101 Nr: 27035-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAYR KENKITI NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE, para se manifestar 

acerca dos documentos trasladados para estes autos, juntados em fls. 

148/152, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 194564 Nr: 10555-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164169 Nr: 1852-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIZA ALMEIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (02/09/2013 – fl. 49-verso), com 

incidência de juros de mora a partir da citação (11/03/2014 – fl. 32-verso), 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida (fls. 31/32-verso). Nessa toada, deve persistir o 

pagamento do auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por 
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invalidez.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia 

demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do 

CPC.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 182565 Nr: 367-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA COLACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (16/10/2014 – fl. 27-verso), com 

incidência de juros de mora a partir da citação (03/03/2015 – fl. 35-verso), 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida (fls. 33/34-verso). Nessa toada, deve persistir o 

pagamento do auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por 

invalidez.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia 

demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do 

CPC.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129320 Nr: 8165-39.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que a parte autora, bem como sua 

procuradora, ambas devidamente intimadas (fls. 135 e 139), deixaram 

transcorrer o lapso temporal sem qualquer manifestação (fl. 141), motivo 

pelo qual a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução 

de mérito por falta de interesse de agir, é medida que se impõe.

 Desse modo, MANTENHO a sentença de fls. 142/148-v pelos seus 

próprios fundamentos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140977 Nr: 290-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da concordância das partes (fls. 148/149-v e 155/156), 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte executada às fls. 148/149.

Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil, observando que a parte 

exequente renunciou ao valor excedente ao teto de expedição de RPV (fl. 

155/156).

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, desde já, DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV 

deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, 

devendo ser preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem 

como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos termos da 
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planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser 

anotada a data-base do mês de expedição da requisição;

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Outrossim, diante das informações de fl. 138, OFICIE-SE ao Instituto 

demandado para que, no prazo de trinta (30) dias, reative o benefício 

previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 

prejuízo das demais sanções legais, encaminhando-se, para tanto, os 

documentos necessários.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127609 Nr: 6546-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil, observando que a parte 

exequente renunciou ao valor excedente ao teto de expedição de RPV (fl. 

113).

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, desde já, DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV 

deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, 

devendo ser preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem 

como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos termos da 

planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser 

anotada a data-base do mês de expedição da requisição;

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174814 Nr: 16743-49.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ROSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a perícia médica realizada nos autos é insuficiente para 

elucidação do feito, uma vez que terá influência na concessão de eventual 

benefício previdenciário, DESIGNO perícia médica complementar a ser 

realizada pelo perito já nomeado.

A par disso, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos, 

nos seguintes termos:

a. Qual a origem da enfermidade?

 b. Quais as lesões ou consequências decorrentes da enfermidade da 

parte autora?

 c. Apresenta sequelas?

 d. Qual o nível de escolaridade da parte autora?

 e. A parte autora já exerceu alguma outra atividade laboral? Quais?

 f. Qual a data do início da incapacidade?

 g. A incapacidade laborativa é parcial ou total?

h. A incapacidade laborativa é permanente ou temporária?

i. A parte autora é suscetível de reabilitação profissional?

j. Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

INTIMEM-SE as partes da perícia designada, bem como para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem quesitos complementares.

Após a resposta dos quesitos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca da complementação do laudo.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123775 Nr: 2790-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357, SAMUEL FRANCO DALIA NETO 

- OAB:6275/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565

 Vistos,

Ainda que seja possível a penhora da "posse" é certo que se faz 

necessária a identificação dos titulares do domínio para intimação e 

identificação da área para o regular cumprimento da medida, razão pela 

qual mantenho a decisão no que tange a apresentação da matricula 

atualizada ou matriculas correspondente às áreas cuja penhora da posse 

é pleietada.

Outrossim, considerando-se as ponderações já apresentadas quanto a 

viabilidade de composição nestes autos, designo audiência a ser realizada 

neste Juízo no dia 12/12/2018, às 14:00 horas.

Sem prejuízo, oportunize-se a manifestação da parte executada quanto 

aos cálculos apresentados pelo exequente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291041 Nr: 17862-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CHRISTINA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça, bem como sobre o complemento de diligencia do oficial de justiça 

não encontrei o veiculo objeto em litigio, perguntei a 05 comerciantes em 

endereço diferentes e por u deles fui informado que a devedora mudou se 

de endereço e poderia ser localizado na Empresa de seu ex esposo, 

Tornearia Perez, no ane viário sentido Parque de Exposiçoes saída para 

Cuiabá. Assim sendo, diligenciei ao referido endereço acompanhado do 

localizador indicado pela parte autora, Sr. Rogario Neves Rodrigues, no 

dia, 16 por 03 vezes e ali não logramos êxito retornei no dia, 17 de 

outubro, e ali sendo, fomos informados pelo ex esposo da requerida Sr. 

Marcos Perez, que o referido veiculo sofreu um acidente e deu perca total 

e que as peças estavam ali todas desmontadas em razão do acidente 

conforme fora constatado por este meirinho e o localizador. Realizadas as 

diligencias complementares autorizadas pela parte autora seja ela intimada 

a efetuar o depósito no valor de R$ 436.00 ( quatrocentos e trinta e seis 

reais) referente a 12 diligencias a ser depositado por meio de guia 

disponibilizada no link. http:// aarecadação. Tjmt. Jus br#guia diligencia / 

deposito indicando este oficial deJustiça, Manoel Reis Cangussu Ribeiro 

para o recebimento, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148338 Nr: 8218-49.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o banco requerido para que entregue a requerente, no prazo de 

15 dias, carta de anuência para baixa do protesto junto ao Cartório da 

Comarca de Comodoro/MT.

Decorrido o prazo, inerte, independente de novo requerimento, proceda-se 

a expedição de alvará, nos termos do parágrafo 2º do despacho de fl. 

224.

Após, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151986 Nr: 595-94.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PONCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos em correição.

Expeça-se o alvará na forma requerida do valor total da presente na conta 

judicial em favor do requerente, observando-se os dados bancários em 

fls. 191.

 Não sendo apresentados outros requerimentos, retornem os autos ao 

arquivo observando as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217080 Nr: 7520-04.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARQUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O DIA 

20/11/2018, AS 13:00 HORAS, PARAA REALIZAÇÃO DE PERICIA, 

DEVENDO OS ADVOGADOS COMUNICAREM AS PARTES E SEUS 

ASSISTENTES TECNICOS DA DATA DESIGNADA PARA A PERICIA E 

LEVAR TODOS OS EXAMES E QUESITOS FORMULADOS PELO JUIZO OU 

PARTES, NA DATA DESIGNADA PARA A PERICIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284317 Nr: 12499-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8.125/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 149-58.1994.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, IRINEU CODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT
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 Vistos,

Tome-se por termo a penhora do imóvel indicado.

Procedendo-se as intimações necessárias.

Expeça-se o necessário para o registro da mesma, bem como 

depreque-se a avaliação e hasta pública do imóvel.

Cumpra--se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 29549 Nr: 3218-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

- OAB:60888, JOSE ALBARI S. DE LARA - OAB:5891/OAB, JOSE 

ALTEVIR MERETH B. DA CUNHA - OAB:6891/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS PELO CORREIO 

SENDO TODAS INFRUTIFERAS, SENDO QUE FOI REALIZAO INITIMAÇAO 

DO EXECUTADO DA PENHORA EFETUADA NOS AUTOS NOS ENDEREÇOS 

OBTIDOS PELOS SISTEMAS BANCENJUD E INFOJUD, SENDO TODOS 

NEGATIVOS, BEM COMO INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO EXECUTADO PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO 

DO MESMO DA PENHORA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285741 Nr: 13636-55.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DE AQUINO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Vistos em correição,

Com fulcro no princípio da cooperação, faculto as partes a especificação 

e justificação das provas que pretendem produzir, bem como a indicação 

dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142475 Nr: 1895-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETAL EMPRENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARIA LUCIA DOS SANTOS REIS, TEREZINHA 

ALVES MOURA, LUZIA DE JESUS SANTOS DE PAULA, MARA RUBIA 

VIEIRA DA COSTA, ANTONIO RITA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Vistos em correição,

Preliminarmente à análise do pedido retro, intime-se a requerente para que 

indique quais documentos que pretende desentranhar dos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para análise.

Quedando-se inerte e na ausência de demais requerimentos, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287045 Nr: 14808-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LUIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 05/12/2018, às 13 horas.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação do 

acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Considerando a possibilidade da coleta de informações do aparelho 

apreendido, após determinação judicial, fato que autoriza a conclusão de 

que a apreensão do referido objeto ainda interessa ao processo, por ora, 

em consonância com o parecer ministerial e nos termos do art. 118 do 

Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido .

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 284591 Nr: 12752-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 06/12/2018 às 

16h30min.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283504 Nr: 11892-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Geova Lopes de Souza Filiação: Joao Lopes de Oliveira 

e Diva Duarte de Souza, brasileiro(a),

 Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 21.07.16 por diversas vezes, em continuidade 

delitiva, o denunciado, com consciencia e vontade, praticou atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima K.T.B.S.

Decisão/Despacho:Autos nº: 11892-25.2018.811.0055. Código Apolo nº: 

283504. Vistos etc. 1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em 

Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, configura crime, 

cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos 
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documentos carreados nos autos de inquérito policial em anexo. Portanto, 

COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos 

do art. 965, III, art. 966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT. 2) Nos 

termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação alterada 

pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. 3) Após decorrido o referido prazo, com ou sem 

apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

4) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre 

a citação do réu, deve mencionar se este informou se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, 

§§ 3º e 4º). 5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe, nos termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos. 6) No mais, no que tange 

ao pleito do Ministério Público atinente à decretação da prisão preventiva 

do acusado Jeová Lopes de Souza, RESTA PREJUDICADA a análise, haja 

vista que a custódia cautelar do agente foi decretada pela suposta prática 

dos fatos ilícitos deste feito, no dia 19 de junho de 2018, no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 282079, no qual a Autoridade Policial 

representou pela referida medida. Assim, APENSE-SE o mencionado feito 

ao presente e AFIXE-SE TARJA PRETA NO PRESENTE FEITO, anotando-se 

a prisão no Sistema Apolo e observando-se a prioridade de tramitação. 7) 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 27 de julho de 2018. Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 242906 Nr: 11104-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Juliane da Silva Nunes, Cpf: 05428855142, Rg: 

2582216-0 SSP MT Filiação: Eteuvino Francisco Nunes Junior e Fraustina 

da Cruz Silva, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 32 Nº 172-E, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 01/02/2017, a denunciada tinha em depósito, para 

fins de comercialização, substancia entorpecente causadora de 

dependencia física e psiquica sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar

Decisão/Despacho:Vistos, Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 

11.343/2006, notifique-se a denunciada para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares, invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas. O oficial de justiça deverá indagar a processada se a 

mesma possui advogado (indicando os dados do profissional) ou 

condições para constituir, certificando a resposta. Caso a processada 

não tenha como contratar advogado, desde já, nomeio a defensoria 

pública para sua defesa, a quem os autos deverão ser encaminhados. 

Defiro os pedidos ministeriais contidos na cota apresentada. Às 

providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 158734 Nr: 7329-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, JOSE 

MARTINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, PABLO AILTON DA 

SILVA - OAB:17070-B

 Autos nº: 7329-61.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 158734.

Vistos etc.

CONSIDERANDO o teor da certidão de fls. 315 e a petição da DPE de fls. 

317/318, NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC Tangará da Serra 

a fim de dar prosseguimento da defesa do acusado. Aliás, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas daquela instituição já vem realizando a defesa do 

acusado noutros autos, razão porque ENCAMINHE-SE os autos ao Núcleo 

de Práticas Jurídicas da UNIC desta urbe, consignando-se as advertências 

da decisão de fls. 316.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 10 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279117 Nr: 8318-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, 

CLAUDIOMAR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORES COSTA - OAB:OAB/MT 19203, AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - 

OAB:OAB/MT17018, ONESIO ANTONIO DE SOUZA - OAB:19867/O, YURI 

ROBSON NADAF BORGES - OAB:15046

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS AYRTON FREITAS REGO OAB/MT 

21.817-O, ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA, OAB/MT 19.203, 

EMANOUELLY DE S. MORAES COSTA, OAB/MT 17.018 E YURI ROBSON 

NADAF BORGES ,OAB/MT 15.046, PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 26 

DE OUTUBRO DE 2018, ÁS 14H 10MIN.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 168092 Nr: 8507-11.2014.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CISC TANGARÁ DA SERRA - CENTRO INTEGRADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Valdir de Siqueira, Cpf: 89934750163, Rg: 

11281982 SSP MA Filiação: , data de nascimento: 20/11/1975, 

brasileiro(a), natural de Santa izabel d'oeste-PR, convivente, Endereço: 

Rua 11-A, Nº 14963-W Ou Ponto de Taxi Na Rua do Bradesco, Bairro: 

Jardim Tangará ii, Cidade: Tangará da Serra-MT
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Finalidade:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 8507-11.2014.811.0055.Código Apolo nº: 

168092.Vistos etc.Trata-se de pedido de providências protetivas 

(cautelares), feito por Maura de Lima contra Valdir de Siqueira, em 

decorrência das agressões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.As medidas de proteção foram 

deferidas (fls. 08/08 verso). O réu foi citado.Por meio da Defensoria 

Pública, foi apresentada contestação às fls. 55, em favor do réu, por 

negativa geral, onde não protestou pela produção de provas.Com vista 

dos autos, o Ministério Público pugnou pela prolação de sentença, com a 

ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 56/56 verso).É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.No que atina à 

manifestação do agressor, formulada pela defesa técnica, compulsando-a 

detidamente, entendo que os argumentos despendidos não são capazes 

de refutar a ratificação das medidas protetivas anteriormente deferidas em 

prol da vítima.Outrossim, considerando a ausência de elementos novos 

trazidos pelo suspeito para confrontar as declarações veementes da 

ofendida Maura de Lima, constato que a procedência da demanda é 

medida que se impõe.Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do 

pedido, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)” 

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima. Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, 

tenho que a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no 

Capítulo II, da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente. 

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram: “APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS 

PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA 

DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)” “APELAÇÃO 

CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. MOROSIDADE 

DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA LEI Nº 11.340/2006. 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE NO COMBATE AOS 

CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. 

NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não pode ser 

penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu a uma 

delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo de 

representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)” Destarte, 

não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, constatada a 

eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar 

definitivas, segundo os limites da natureza do processo cautelar. Ex 

positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 56/56 verso dos 

autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código 

de Processo Civil: 1) JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida 

liminar deferida em prol da ofendida Maura de Lima.2) RESSALTO que as 

medidas terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.3) Não obstante, considerando a notícia 

de que até o momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial 

objeto da medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas 

deferidas pelo prazo de seis (06) meses, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do 

CPP.4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito. 5) 

Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.6) Por derradeiro, 

INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, 

CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento poderá 

ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do CRIME DE 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no 

art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo 

ensejar a prisão em flagrante do ofensor. Oportunamente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 30 de maio de 2018. Anna Paula Gomes de Freitas 

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274178 Nr: 4411-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Jose Antonio da Silva Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Não Sabe Informar, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

 OBSERVAÇÃO: No ato da citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se dispõe 

de condições econômicas para constituir advogado para defendê-lo, ou 

se Juiz deve nomear-lhe um Defensor Publico ou dativo para patrocinar a 

sua defesa devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei 

Complementar Estadual nº 146/2003 e 132/2009) (CNGC, artigo 1.373, §§ 

3º e 4º)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 4411-11.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 274178.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 19/19 verso, razão pela qual, considerando que o 

ofensor José Antônio da Silva não foi encontrado no endereço declinado 

nos autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de 

Processo Penal, CITE-SE o ofensor pela via editalícia, consignando-se o 
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prazo de quinze (15) dias, para querendo, contestar o pedido indicando as 

provas que pretende produzir, no prazo de cinco (05) dias.

2) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 27 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012325-58.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.J. BOMBAS INJETORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

JOAO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seus advogados, para, requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-46.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI (REQUERENTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE LOURENCO (REQUERIDO)

SL CONSTRUTORA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora por meio de seus advogados, para, requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001109-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001109-54.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

exequente foi intimada para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

14261510). Neste contexto, houve intimação do exequente, entretanto o 

prazo determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 16022573). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 21 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FREITAS DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000845-37.2018.811.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: A parte autora informou o cumprimento voluntario da 

obrigação por parte do reclamado (cf. ID 15985608), requerendo assim a 

extinção do feito. Nesta feita, tendo por satisfeita as obrigações 

requeridas neste pleito, certa é a extinção do feito. O processo, desta 

forma, alcançou o seu objetivo, sendo aplicável ao caso o disposto no Art. 

924, II, do CPC. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da 

obrigação, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do 

CPC, por sentença, com resolução de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS REZENDE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001162-35.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 13047298). Nesta feita, diante do pedido expresso da parte 

reclamante e ausência de óbice por parte do reclamado entendo ser o 

pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao reclamante compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro 

no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 
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para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O novo cálculo apresentando pelo exequente, novamente, não 

condiz com o que foi estabelecido na sentença proferida no Id 12899465. 

Embora o cálculo, agora, considere apenas o valor efetivamente declarado 

indevido, não está novamente considerando que uma parte do débito 

relativo aos danos materiais (devolução em dobro) foi pago pela 

executada quando do depósito realizado no ID 14480869. Assim, antes de 

deliberar sobre o novo pedido de bloqueio, deverá o exequente apresentar 

novo demonstrativo atualizado da dívida, devendo considerar e abater o 

valor que já foi pago voluntariamente pela executada. Sugere-se ao 

exequente que, no novo cálculo insira o valor integral da condenação, 

somando-se o valor da indenização tanto pelos danos morais, quanto 

pelos danos materiais, atualizados até a data do novo cálculo, 

abatendo-se o depósito voluntário do ID 14480869 (que evidentemente 

também deverá ser atualizado desde a data do depósito). Portanto, antes 

de deliberar sobre o pedido do Id 15416391, intime-se o exequente para 

apresentar novo demonstrativo, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Com a 

juntada do novo cálculo, intime-se o executado para manifestação, no 

prazo de 10 dias, tornando os autos conclusos em seguida para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra, 

23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA SETTER BACCON OAB - MT24273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Tangará da Serra -MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001559-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

ALEXANDER ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

paulo cesar de barros (REQUERIDO)

DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA MOURA SOARES OAB - MT0013934A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORRAYNE GLECYA ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (TESTEMUNHA)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 282 de 839



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

VISTOS. OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer com pedido de medida de urgência contra 

UNIMED CÁCERES, para que ela seja compelida a custear prótese Valvar 

Mitral (Fabricante Edwards Lifesciences), necessária ao restabelecimento 

de sua saúde. Alega a reclamante que necessita do citado produto para o 

restabelecimento de sua saúde e que além de ter sido trocada na 

solicitação, foi negado pela reclamada. Por essas razões, requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo a reclamada a custear o citado produto. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Sob um juízo de cognição sumária, vislumbro a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A 

reclamante informa na inicial que solicitou à reclamada o custeio da 

prótese Valvar Mitral (Fabricante Edwards Lifesciences), conforme 

solicitação médica, no entanto, por erro ocasionado por prepostos da 

reclamada foi solicitada outra marca de prótese Valvar, que culminou no 

indeferimento do pleito pela junta médica. A cobertura do tratamento da 

doença da reclamante veio comprovada pelo documento de Id 16004149, 

que demonstra que foram autorizados todos os procedimentos 

necessários ao restabelecimento da saúde da reclamante, com a única 

exceção relativa à prótese pleiteada na inicial. O erro cometido pela 

reclamada no sentido de modificar o pedido da marca da citada prótese 

veio comprovada pelos documentos de Id 16003823 e 16003160, dentre 

os quais uma declaração do médico solicitante do procedimento, 

informando que alguém está rotineiramente modificando os pedidos 

médicos para algum distribuidor que não presta serviço para o hospital. 

Todo o imbróglio acabou resultando na recusa do fornecimento de uma 

prótese (Mosaic), que sequer foi solicitada, situação que veio comprovada 

pelos documentos de Id 16004149 e 16003612. Por outro lado, há 

demonstração segura de que a reclamante precisa com urgência da 

prótese pleiteada, tanto que está afastada das suas atividades laborais (Id 

16002715). O direito a próteses, órteses e seus acessórios vem 

consubstanciado no artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que excepciona o 

custeio destes produtos apenas quando não ligados ao ato cirúrgico, o 

que não vislumbra no caso concreto. Com efeito, dispõe o artigo 10, VII, da 

Lei 9656/98: “ É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com 

cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo 

partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de 

enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a 

internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 

estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (....) VII - fornecimento de 

próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico (...)” A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem o entendimento 

no sentido de que, havendo cobertura para a doença, deve haver 

cobertura do procedimento ou medicamento necessário para assegurar o 

tratamento. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA DE CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. 

NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. TERMO INICIAL PARA 

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de 

que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver 

cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar 

o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 2. Nas 

hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da 

operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando 

abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a 

orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, 

não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. 

Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os 

juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto 

no artigo 405 do Código Civil de 2002. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018) (grifos) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO CPC/15) - AÇÃO 

CONDENATÓRIA - BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE - GRAVE 

OBSTRUÇÃO CORONARIANA - NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 

STENT - NEGATIVA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO 

DE SAÚDE. 1. Para que se pudesse derruir a fundamentação do acórdão 

recorrido a fim de reconhecer a existência de cláusula contratual 

limitadora de cobertura financeira, indispensável seria o reexame do que 

foi avençado entre as partes, bem como a incursão no conjunto 
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fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial 

(Súmulas nº 5 e 7/STJ). 2. "Ainda que se admita a possibilidade do 

contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do 

consumidor, desde que estas estejam redigidas com destaque, pemitindo 

sua imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do CDC, 

mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio 

de prótese, imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto 

pelo plano, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não 

importado" (REsp 1046355/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 

Turma, julgado em 15/05/2008, DJe 05/08/2008). 3. A recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico de urgência a que esteja legal 

ou contratualmente obrigada, a exemplo da implantação de stent em 

beneficiário portador de grave obstrução coronariana, enseja reparação a 

título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de 

angústia no espírito do enfermo. Precedentes. 4. O óbice da Súmula nº 7 

do STJ inviabiliza o pleito de revisão do quantum indenizatório arbitrado a 

título de danos morais pelo Tribunal de origem, se esse não se revelar 

irrisório ou exorbitante, como no presente caso. 5. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no AREsp 1024092/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018) (grifos) 

Conclui-se, portanto, que cabe aos planos de saúde custearem 

assistência médica e tratamento que abrange próteses e seus acessórios 

desde que ligados ao ato cirúrgico e cobertos pelo plano, como é no 

presente caso. Por fim, há que se fazer referência ao fato de que não se 

vislumbra qualquer prejuízo à reclamada, tendo em vista que a prótese 

pretendida pela reclamante importará em um custo bem menor que aquela 

que foi recusada. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (Novo CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Com estas razões, presente os requisitos do art. 300, do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência almejada, para o fim de determinar que a 

reclamada autorize o procedimento descrito na petição inicial incluindo o 

fornecimento da prótese Valvar Mitral (Magna Ease Mitral, Fabricante 

Edwards Lifesciences), exatamente conforme recomendação médica, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 40 salários mínimos. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 18 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não se manifestou. 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PEREIRA DE MELO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar no autos indicando o novo 

endereço da Parte Executada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001754-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CASSEMIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Exequente para informar nos autos o novo endereço da 

Executada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DIAS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimado, o Executado não se manifestou. INTIMO 

a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - 038.372.781-23 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 
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no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002357-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FERRAZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN PAIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimado, o Reclamado não se manifestou. INTIMO 

a Reclamante para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011826-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELTER DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PAULO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON STEFFEN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIARA CRISTINA DEBO OAB - MT0021783A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA OAB - MT20018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001486-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERACAO ALVORADA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GONCALVES LOPES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

IZILDINHA DA SILVA DI SANTO (EMBARGADO)

CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - ME (EMBARGADO)
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INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011172-97.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA OAB - MT0011125A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE TERRES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de medida 

de urgência, consistente em determinar que a reclamada efetue a 

cobrança pelo serviço de água somente com base no consumo efetivo, e 

não com base no consumo mínimo, multiplicado pelo números de 

economias, conforme vem sendo cobrado. Pleiteia, outrossim, que a 

reclamada seja compelida a efetuar a cobrança das taxas de lixo e esgoto 

de forma divisível e por terreno. Instada, a autarquia reclamada se 

manifestou conforme petição do ID 16027032, requerendo o indeferimento 

da tutela de urgência. DECIDO. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art.300, do Código de Processo 

Civil. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado 

com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre 

o caso em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. O reclamante alega que possui seis quitinetes na 

Unidade Consumidora nº 30636029 e que sempre efetuou o pagamento 

pelo uso do serviço oferecido pela reclamada o referente a 30m³; no 

entanto, desde janeiro de 2018 a reclamada vem utilizando como 

parâmetro para a cobrança a utilização de 60m³ de água, que não 

coaduna com o consumo efetivo. Em análise dos documentos juntados 

com a inicial é possível verificar que a reclamada vem utilizando como 

parâmetro para cobrança do serviço de água prestado em áreas 

condominiais, que possuem um único hidrômetro, o valor mínimo 

multiplicado por cada economia. Com efeito, o documento juntado no Id 

15881020 e a própria manifestação do reclamado do Id 16027032, 

informam que o aumento na fatura do reclamante ocorreu por conta de 

uma vistoria realizada pelo reclamado, que verificou o aumento de 3 

economias na Unidade Consumidora descrita na inicial. Neste passo, 

sustenta o reclamado que a cobrança é perfeitamente lícita, já que está 

sendo efetuada tendo em consideração o valor mínimo multiplicado por 

seis economias, total de economias presentes na unidade consumidora do 

reclamante, o que estaria de acordo com a legislação local. Não obstante a 

existência de lei municipal admitindo a forma de cobrança tal como está 

sendo realizada na unidade consumidora do reclamante, verifica-se que 

referida lei está em descompasso com os ditames estabelecidos na 

legislação consumeirista e com os princípios da modicidade e isonomia das 

tarifas públicas. Com efeito, dispõe o artigo 6º, X, do CDC, que é direito 

básico do consumidor a prestação dos serviços públicos de forma 

adequada e eficaz. Por serviço adequado, nos termos do artigo 6º, §1º, 

da Lei nº 8.987/95, se entende o serviço que satisfaz as condições de 

eficiência, regularidade, modicidade das tarifas públicas, dentre outros. O 

reclamado, ao efetuar a cobrança nos locais com hidrômetro que possuem 

mais de uma economia com base no valor mínimo multiplicado pelos 

números de economias, como no presente caso, sem aferir o efetivo 

consumo, pratica conduta abusiva, na medida em que compele os 

usuários a efetuar pagamento de quantia por serviço não prestado, ou 

prestado a menor. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de 

Justiça, tem o entendimento no sentido de que é abusiva a cobrança pela 

multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE COBRANÇA E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONDOMÍNIO EDILÍCIO COMERCIAL. TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE (LEI 

6.528/78, ART. 4º; LEI 11.445/2007, ART. 30). MULTIPLICAÇÃO DO 

CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (SALAS 

COMERCIAIS). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39, V e X, do 

CDC, E 6º, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE. 1. O Tribunal de Justiça, com base nos 

fatos e provas, concluiu que o recorrente não comprovou o defeito no 

hidrômetro nem a existência de solicitação dirigida à CEDAE para sua 

substituição. Logo, a pretensão de anulação da cobrança do serviço de 

fornecimento de água e esgoto, durante o período em que o hidrômetro 

estaria defeituoso, é insuscetível de análise nesta instância superior, 

porquanto depende, necessariamente, do reexame do contexto 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). 2. É lícito o faturamento do serviço de 

fornecimento de água com base na tarifa mínima, desde que o consumo 

seja inferior aos limites mínimos definidos para cada categoria de 

consumidores. 3. A Lei 6.528/78 não foi ab-rogada nem derrogada pela 

superveniência da Lei 8.987/95. Sua revogação somente ocorreu, 

expressamente, pela recente Lei 11.445/2007, que, contudo, não extinguiu 

a tarifa mínima, mas reafirmou sua utilização (art. 30). 4. Nos condomínios 

edilícios comerciais e/ou residenciais, onde o consumo total de água é 

medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o 

consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser 

observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. 5. O cálculo 

da CEDAE desconsidera a ratio legis subjacente à finalidade da tarifa 

mínima, instituída no escopo de se assegurar a viabilidade 

econômico-financeira do sistema, e não para proporcionar lucros 

abusivos à custa dos usuários. 6. São direitos básicos do consumidor a 

proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços e a efetiva 

prevenção/reparação de danos patrimoniais (CDC, art. 6º, IV e VI), sendo 

vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de serviço, sem justa 

causa, a limites quantitativos, exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa causa o preço de 

serviços (CDC, art. 39, I, V e X). 7. Os usuários têm direito ao serviço 

público adequado, assim entendido aquele que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (Lei 

8.987/95, arts. 6º, § 1º, e 7º, I). 8. A remuneração pelo fornecimento de 

água e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica tributária (taxa), 

mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade 

com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem 

causa. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido, apenas para se determinar a restituição simples dos valores 

indevidamente recolhidos pela CEDAE, acrescidos de juros moratórios 

legais e correção monetária. (REsp 655.130/RJ, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 

287) (grifos). Portanto, o texto legal que a autarquia reclamada utiliza como 

base para a cobrança na forma ora questionada (artigos 96 e 97 da Lei 

Municipal nº 1.618/2000) realmente é de duvidosa constitucionalidade. 

Tanto é que o d. Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, nos autos da Ação 

Civil Pública nº 11.536-69.2014.811.0055 (cód. 170324), por sentença 

proferida no dia 23.10.2018, declarou (em controle difuso) 

inconstitucionais os dispositivos legais ora questionados, determinando à 

autarquia reclamada que promova a cobrança tendo em consideração o 

consumo efetivo aferido pelo hidrômetro, e não por estimativa. Embora 

referida sentença ainda não tenha transitado em julgado e, por esse 
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motivo, ainda não tenha adquirido o efeito erga omnes previsto no art. 16 

da Lei de Ação Civil Pública, não há como olvidar o fato de que já houve 

pronunciamento jurisdicional no sentido da tese sustentada pelo 

reclamante. Assim, em juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar 

com clareza suficiente a ilegalidade cometida pelo reclamado, no sentido 

de cobrar pelo serviço de água utilizando como referência o mínimo 

multiplicado pelo número de economias. O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de que a manutenção da cobrança irá acarretar prejuízos à parte 

reclamante. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Outrossim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, em todos os seus termos, sem 

qualquer prejuízo ao reclamado. Por fim, não merece acolhimento o pedido 

para determinar que a reclamada proceda a cobrança das taxas de lixo e 

esgoto de forma divisível e por terreno, tendo em vista a patente 

ilegitimidade da reclamada. A autarquia reclamada não é titular do crédito 

alusivo aos mencionados tributos, que são de titularidade do Município; a 

reclamada representa mero agente de arrecadação dos referidos tributos. 

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, determinando que a 

autarquia reclamada promova a cobrança do serviço disponibilizado na 

Unidade Consumidora nº 30636029 com base apenas no consumo efetivo 

aferido pelo hidrômetro. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002911-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT24665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002911-20.2018.8.11.0045. AUTOR: 

DELSON DE SOUSA SILVA RÉU: PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA 

Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 26/11/2018, às 10h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 936-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:15222-E/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/MT, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Certifico que, os autos encontram-se aguardando pagamento de Alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102076 Nr: 22523-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DOS PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 124 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 23 de outubro de 2018.

Escrivã(o)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109698 Nr: 3770-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA SILVA PENAFÓR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para 

querendo Impugnar no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37936 Nr: 2973-58.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

do retorno dos autos à Instância de Piso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115038 Nr: 6693-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLAVER & BELLAVER LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRYELI A. DA COSTA - 

OAB:18.771/0, SELNA BEATRIZ DA COSTA - OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 CÓDIGO 115038.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, e a parte requerida para manifestar 

quanto a possível composição das partes.

II. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80156 Nr: 4220-40.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DONIZETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1662135

 Certifico e dou fé que o Precatório foi devidamente expedido, e, 

encontra-se aguardando pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112841 Nr: 5404-89.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFONICA BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Certifico e dou fé que, diante da juntada do laudo pericial, impulsiono o 

feito e intimo as partes pare se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 946-10.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA, para devolução dos autos nº 946-10.2007.811.0045, 

Protocolo 23084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24306 Nr: 2152-59.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, Marcio Junior Nunes da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA, para devolução dos autos nº 2152-59.2007.811.0045, 

Protocolo 24306, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25032 Nr: 2883-55.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LOPES DE LIMA RODRIGUES-MENOR, 

FRANCISCA MARIANA DE LIMA RODRIGUES-MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, IVONE MARCELINA GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA, para devolução dos autos nº 2883-55.2007.811.0045, 

Protocolo 25032, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004173-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PERCI SMANIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004173-05.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Acolho as 
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emendas da inicial apresentadas pelo autor. II. Em vista da desistência do 

pedido de obrigação de fazer e prosseguimento do feito apenas com 

relação ao pedido de danos morais, defiro a retificação do valor da causa 

para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Proceda-se a secretaria judicial a 

devida alteração no sistema PJE. III. O pedido de restituição de valores de 

custas e taxas judiciárias é de competência da Diretoria do Foro, 

incumbindo ao autor as providências pertinentes. IV. No que se refere ao 

pedido de tutela de urgência consistente na autorização para usufruir/se 

locomover com o veículo descrito na inicial até que o DETRAN/MG 

providencie o cancelamento do emplacamento de outro veículo emplacado 

no município de Pouso Alegre/MG com o mesmo chassi do veículo 

adquirido pelo autor, considerando que a documentação juntada aos autos 

sugere a legalidade da aquisição do veículo pelo autor e o óbice que vem 

encontrando para documentar o bem (cuja solução está sendo 

providenciada na via administrativa), DEFIRO a autorização postulada, 

devendo ser expedido alvará, com validade de 90 (noventa) dias, 

autorizando o autor a se locomover com o veículo, a despeito de ainda não 

estar devidamente documentado e emplacado. V. No mais, designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 25/02/2019, às 

15h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. VI. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e cite-a quanto aos termos da petição inicial e emendas da inicial 

apresentadas. VII. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) 

e se iniciará: a) na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) no caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. VIII. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora (CPC art. 341 c.c 344). IX. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). X. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). XI. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). XII. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). XIII. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XIV. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NUNES OAB - MG123690 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA OAB - MG134881 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS GUIA DE 

RECOLHIMENTO DE SELO PARA AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO DE 

PENHORA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUI MIALHA HEBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

RPVs EXPEDIDOS PENDENTES DE CONFERENCIA PELAS PARTES 

CONFORME RESOLUÇÃO 458/2017 DO Art.11 CJF.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL APORTADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTAINE APARECIDA DE SOUZA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (RÉU)

JOSELAINE JUNQUEIRA FERMINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 13/11/2018 às 14:00h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 24 de outubro de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 157465 Nr: 4332-62.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDRV, LDO, CDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA KUNZLER DUTRA - 

OAB:19590/E, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR 
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MARQUEZI - OAB:20.225-B

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de determinar que os requeridos forneçam o 

procedimento de “Exerese de Tumor de Fossa Nasal” para a requerente, 

sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o 

cumprimento das medidas necessárias, nos termos do art. 297 do CPC, 

além das demais providências resultantes de eventual omissão.3.2. Sem 

honorários advocatícios, tendo em vista que a EC 80/2014 conferiu as 

mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública, pelo que 

incabível receber honorários advocatícios, conforme, aliás, entendimento 

consolidado do e. Tribunal de Justiça desse Estado - ((Ag 129973/2015, 

AgR 4080/2016, AgR 178566/2015,)3.3. Sem custas em conformidade 

com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 do CNGC/MT e nos termos do art. 3º, I, da 

Lei Estadual n° 7.603/2001.3.4. Sentença sujeita a reexame necessário 

(art. 196, inciso I, do CPC/2015). Portanto, com ou sem recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as homenagens deste Juízo.3.5. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.3.6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39998 Nr: 319-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro a fim de baixa da restrição via Renajud do veículo 

apreendido.

2. Ademais, manifeste-se o autor quanto o prosseguimento do feito, 

visando meios para efetiva citação da parte requerida.

3. Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114547 Nr: 6452-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JUSTINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte autora acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, encartado às f. 96/97 e documentos, no prazo de 10 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

3. De outro lado, tendo em vista que a multa fixada no item 3.3 da sentença 

de f. 92/95 será, após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, 

inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, para que possa ser 

objeto de execução fiscal, revertendo aos fundos previstos no art. 97 do 

CPC, indefiro o pedido de cumprimento de sentença aviado às f. 106.

4. Dê-se ciência à Fazenda Pública interessada, expedindo-se o 

necessário, caso requerido.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112151 Nr: 5005-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA ROBERTA BONAFIN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRAZO 10 DIAS:"apresentar no prazo 

de 10 (dez) dias após o levantamento o respectivo comprovante de 

pagamento da DARF referente à dívida ativa que a autora da herança 

possuía com a União, bem como declaração dos herdeiros informando o 

recebimento do percentual que lhes cabia em relação ao valor 

remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114754 Nr: 6531-62.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA, ÉDIO MOREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que retire os autos em carga como 

requerido às fls. 123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22611 Nr: 473-24.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKL, MAK, RAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARICE BAGNARA 

SCHLEICHER - OAB:19936/O

 INTIMAÇÃO DA ADOVAGADA DA PARTE REUQERIDA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL INFORME OS DADOS PARA LEVANTAMENTO DE 

VALORES BLOQUEADOS.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003830-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENAS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003399-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA CARDOSO CASSERES (RÉU)

ANTONIO ALAMINO CASSERES (RÉU)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA, COMPROVANDO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 

10 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO , NO PRAZO 

DE 05 DIAS.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94493 Nr: 1433-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DE FATIMA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANE DE FATIMA DOS SANTOS - ME. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT em face de ROSANE DE FATIMA 

DOS SANTOS - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Inscrição em Divida Ativa nº 000029/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000029/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/01/2010

 - Valor Total: R$ 325,26 - Valor Atualizado: R$ 325,26 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n.º 1433-33.2014.811.0045.INDEFIRO o 

pedido de requisição de informações, para o efeito de obtenção de 

declaração de bens e rendimentos da executada, visto que não 

consumada a citação válida da devedora.Considerando-se que a 

executada se encontra em lugar incerto e não-sabido, com espeque no 

teor do art. 8.º, inciso III da Lei n.º 6.830/1980, DETERMINO que se proceda 

à citação da devedora, mediante a expedição de edital.Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 18 de outubro de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82995 Nr: 2447-23.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 

MARIANA ZOE FOLLE REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAFE PROCESSAMENTO DE DADOS 

LTDA, CNPJ: 05668970000183 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIANA ZOE FOLLE REOLON, Cpf: 65393457987, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA NACIONAL em face de MAFE PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA e MARIANA ZOE FOLLE REOLON, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Dívida Ativa nº 40.029.450-8 e 

40.029.451-6, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

40.029.451-6/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/02/2012

 - Valor Total: R$ 36.028,42 - Valor Atualizado: R$ 36.028,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n.º 2447-23.2012.811.0045.Vistos em 

correição.Primeiramente, de suma importância enfatizar, por conveniente, 

que, devido a aplicação do princípio da especialidade [art. 2.º, § 2.º do 

Decreto-lei n.º 4.657/1942] e também da relação de incompatibilidade com 

o procedimento do processo executivo judicial, conclui-se que o 

redirecionamento do processo executivo fiscal contra o sócio-gerente não 

demanda a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica previsto no art. 133 do Código de Processo 

Civil/2015 [cf.: Enunciado n.º 53 da ENFAM; TJSP, AI n.º 

2089985-87.2016.8.26.0000, 15.ªCâmara de Direito Público, Rel.: Des. 

Rodrigues de Aguiar, j. 09/08/2016]. Portanto, diante deste cenário, passo 

a realizar o exame dos requisitos necessários para o redirecionamento da 

execução fiscal.Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, depreende-se que subsistem evidências concretas que 

demonstram que a companhia executada dissolveu-se de maneira 

irregular, na exata medida em que pôs fim às atividades empresariais no 

domicílio fiscal, desaparecendo sem deixar nova direção, e, ao mesmo 

tempo, deixou de providenciar as comunicações às repartições públicas 

(‘Vide’ o teor dos documentos juntados nas fls. 29/30, 32, 34, 49/50, 59/60 

e 78/79 dos autos).Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que a empresa executada não mais desenvolve as atividades 

empresariais no lugar indicado no contrato social arquivado na junta 

comercial, considero configurada a dissolução irregular da sociedade e, 

por via de arrastamento, a prática de ato infracional, que desencadeia a 

responsabilidade tributária do sócio-administrador [Súmula n.º 435 do 

STJ].Por via de consequência, com espeque no teor do art. 135, inciso III 

do Código Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de redirecionamento da 

execução fiscal em detrimento do sócio-administrador da empresa 

executada Marina Zoe Folle Reolon.Providencie-se a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para o efeito de modificar e 

incluir/indicar, no polo passivo da demanda, a sócia-administradora.Como 

medida de prudência e evitar a configuração de nulidade processual, por 

vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas 

InfoJud, Siel e Renajud, visando obter informações a respeito do atual 

endereço dos executados.Com a juntada dos extratos, que seguem no 

anexo, que evidenciam que os executados se encontram em lugar incerto 

e não-sabido, com lastro no teor do art. 8.º, inciso III da Lei n.º 6.830/1980, 

DETERMINO que se proceda à citação dos executados, mediante a 

expedição de edital.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro 

de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 18 de outubro de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102310 Nr: 6479-03.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco)dias, tenha 

vista do ofício requisitório antes do encaminhamento ao tribunal, nos 

termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 1258-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência. (BAIRRO VENEZA)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87488 Nr: 1317-61.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HANN, GRITERRA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949/MT

 Intimação do(a) Dr(a ANI CAROLINE NUNES DUTRA , OAB-MT Nº 

21807/O, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no 

artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo 

em vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 5470-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO MALACARNE, 

CLAUDIA CARDOSO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 INTIMO a parte requerida / inventariante para comparecer em secretaria 

para desentranhamento e retirada do título executivo que instrui a petição 

inicial, mediante termo,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99120 Nr: 5290-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUXEMBOURG BRA COM DE PRO QUIMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CELIA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29229 Nr: 3202-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAQ, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS - com supedâneo no CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, expedi a certidão de inteiro teor do ato de 

constrição judicial, para fins de averbação no Cartório de Registro de 

Imóveis, estando à disposição da exequente para retirada em secretaria, 

no prazo de 05 (cinco) dias. , INTIMO a parte autora, para que, no prazo 

de 10(dez) dias após a retirada da certidão, providencie a juntada aos 

autos da cópia das matrículas atualizadas dos bens, com o registro da 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24091 Nr: 1932-61.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ROBERTO CORTESIA, NEUSA 

CARMELITA KORTZ, ANTONIO FORTUNATO ESTOQUEIRO, SANDRA 

SALETE STOQUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298-O/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Certifico que, nesta data, expedi a certidão de inteiro teor do ato de 

constrição judicial, para fins de averbação no Cartório de Registro de 

Imóveis, estando à disposição da exequente para retirada em secretaria, 

no prazo de 05 (cinco) dias. INTIMO a parte exequente, para que, no prazo 

de 10(dez) dias após a retirada da certidão, providencie a juntada aos 

autos da cópia das matrículas atualizadas dos bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 286-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BALABAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Intimação da parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001926-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GUILHERME ZULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1 0 0 1 9 2 6 - 5 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Terezinha Guilherme Zulli Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

Data e horário: 24 de outubro de 2018, 15h30min. PRESENTES Juiz : Dr. 

Cristiano dos Santos Fialho Requerente: Terezinha Guilherme Zulli 

Advogado: Lucas Fratari da Silveira Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência e apregoada às partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Em termo apartado, foi procedida a coleta do 

depoimento pessoal da autora e as declarações de duas testemunhas. 

Pelo advogado da requerente foram apresentadas alegações finais orais 

de maneira remissiva aos termos da petição inicial, reforçando o pedido de 

concessão de tutela de urgência. DELIBERAÇÕES Cuida-se de Ação 

Previdenciária em que Terezinha Guilherme Zulli promove contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social em que pretende a concessão do benefício 

previdenciário da aposentadoria hibrida. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Deveras, para efeito de obtenção do beneficio previdenciário da 

aposentadoria por idade híbrida, o trabalhador deve comprovar: a) o 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar; b) a execução 

de atividade/labor urbana e o recolhimento de contribuições 

previdenciárias; c) a implementação do requisito etário, equivalente a 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos de 

idade, caso mulher. O segurado que comprove a condição de rurícola, 

durante determinado lapso de tempo, mas que não consegue cumprir o 

tempo de carência definido na tabela de transição do art. 142 da Lei n.º 

8.213/1991 e que, ao mesmo tempo, também tenha recolhido contribuições 

previdenciárias por outras categorias de segurado, poderá obter o 

benefício da aposentadoria por idade hibrida, desde que a soma do tempo 

de trabalho rural com o da outra categoria, implemente o tempo de 

carência necessária [art. 48, § 3.º da Lei n.º 8.213/1991]. Consoante a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida, mediante a utilização de mais de uma 

categoria de segurado, não exige a prevalência de um tipo especifico de 

atividade laboral, visto que “seja qual for a predominância do labor misto 

no período de carência ou o tipo de trabalho exercido por ocasião do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o 

trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do 

art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização 

de labor urbano ou rural” [cf.: STJ, REsp n.º 1.605.254/PR, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2016]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que a 

requerente exerceu atividade laboral urbana e possui tempo de 

contribuição de 4 (quatro) anos (evento n.º 13270490, páginas 2/5). 

Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a 

autora logrou comprovar, mediante a apresentação de prova 

documental/material, o exercício de atividade laboral rural, em regime de 

economia familiar, consoante se pode extrair do teor certidão de 

casamento, declaração de exercício da atividade rural, guia de trânsito 

animal, notas fiscais de compra de gado e contrato de arrendamento 

(eventos n.º 13270498 e 13270515). Neste tópico, não se pode olvidar, 

também, que a autarquia requerida reconheceu o exercício de atividade 

laboral rural, pelo esposo da autora, durante o período de tempo 

compreendido entre dezembro/1997 a junho2008 (evento n.º 14286955, 

páginas 1/4). Ao esmiuçar o conteúdo da prova testemunhal produzida 

denota-se que a autora de fato, durante o intervalo de tempo anterior ao 

exercício da atividade urbana, desempenhou atividades rurícolas. Com o 

objetivo de corroborar com tais assertivas, lanço mão do conteúdo do 

depoimento prestado pelas testemunhas Dionizio Felismino Santana e 

Edson Aparecido da Silva, inquiridas nesta solenidade, que dão 

sustentáculo a tal afirmação e apresentam a autora como lavradora 

durante o período. Efetivamente, a prova produzida no processo, 

evidencia a implementação do período de carência, devido a 

mescla/adição do período de atividade rural e de atividade urbana, e da 

condição etária, com a consequência de que a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Por derradeiro, partindo da premissa consistente no 

fato de que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato 

de que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos para obtenção 

da aposentadoria por idade hibrida — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da 

demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que o não 

pagamento do benefício previdenciário pode catalisar a requerente, já que 

se trata de beneplácito que tem natureza eminentemente alimentar — 

(‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes as hipóteses 

que autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de 

Processo Civil]. Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o 

entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cf.: STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018].Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Terezinha Guilherme Zulli contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS que conceda o benefício da aposentadoria por idade 

híbrida para Terezinha Guilherme Zulli, contado a partir da data do 

requerimento administrativo, no valor correspondente à média aritmética 

simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta 

por cento de todo o período contributivo [art. 48, § 4.º da Lei n.º 

8.213/1991], desde que não inferior a 01 (um) salário mínimo, b) Conceder 

a tutela de urgência para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS que tome as providências necessárias no sentido de 

proceder à implementação integral do benefício da aposentadoria por 

idade híbrida à requerente Terezinha Guilherme Zulli, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias; c) Condenar a autarquia requerida no 

pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período. Pelo princípio da sucumbência, 

condeno a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas as parcelas 

vincendas, consoante preconiza o Verbete n.º 111 do STJ, forte nos art. 

20, § 3.º e art. 21, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Deixo registrado, outrossim, que a autarquia requerida ficará isenta do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 c/c o art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001. 

Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Ana Carolina Richter, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiano dos 

Santos Fialho Requerente: Terezinha Guilherme Zulli Advogado: Lucas 

Fratari da Silveira Tavares

4ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161129 Nr: 6515-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Junior Nunes da Silva 

- OAB:18007/MT

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifico que há inquérito policial em 

curso para investigar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável 

em questão.

 Observo também, que o pedido de realização de exame no réu não foi 

submetido a Autoridade Policial, bem como não foi demonstrada a urgência 

para produção de prova antecipada.

 Assim sendo, entendo que o pedido de fls. 47/48 deve ser feito 

primeiramente ao delegado de policia, responsável pela condução do 

inquérito policial instaurado para apuração do crime de estupro de 

vulnerável.

Ademais, pelo que ressai da petição de fls. 47/48, a Defesa pretende 

exame no indiciado para saber se ele é portador do vírus HPV, e não para 

saber se ele é portador de papiloma de mucosa orofaríngea.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142274 Nr: 4711-37.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Vistos etc.,

1. Colham-se os memoriais escritos das partes, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

2. Em seguida, venham-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161527 Nr: 6748-03.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DA ROSA - 

OAB:70764

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 13 de março de 2019, às 15h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011215-25.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEOMIR BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES DOS REIS 01301027170 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA INFORMAR 

A LOCALIZAÇÃO DO BEM INDICADO À PENHORA NO ID 1462499, PARA 

O FIM DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DESPACHO ID 5791318.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-36.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DE SEU ADVOGADO(A), para que 

no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca da quitação integral da 

dívida e, caso subsista saldo remanescente, apresente memória de 

cálculo atualizada da divida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011963-23.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CROSUE VIEIRA DE CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011963-23.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ROBSON CROSUE 

VIEIRA DE CRISTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto etc., 1. 

Intime-se a parte Autora para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste 

acerca da petição apresentada no Id. nº 4142542 e documentos, 

requerendo o que entender de direito. 2. Caso não haja manifestação, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada, e não tendo sido 

requerido nada pelas partes, PrtoProproceda o arquivamento do feito, com 

as baixas de estilo. 3. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011382-08.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOS REIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011382-08.2015.8.11.0045 REQUERENTE: CLEITON DOS REIS 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Turma Recursal devendo 

requer o que de direito e interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não 

haja requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000116-41.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MARILENE COSTA 

DE SOUSA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Considerando o número elevado de 

ações protocoladas no Juizado Especial desta Comarca, tendo como titular 

do comprovante de endereço a empresa BRF, uma vez que os autores 

estariam residindo nos imóveis cedidos pela empresa para alguns de seus 

funcionários, necessário algumas cautelas. Ocorre que muitas ações 

possuem o mesmo endereço. Dessa forma, como cautela e para fixação 

correta de competência, intime-se a parte autora para apresentar contrato 

de locação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Sem prejuízo, oficie-se a BRF para que informe se 

o requerente reside nos imóveis cedidos pela empresa, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004046-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AGOSTINHO KERN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004046-04.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: CERRADUS 

COMERCIO DE PNEUS LTDA EXECUTADO: MARIO AGOSTINHO KERN 

Vistos. Em respeito ao princípio da cartularidade é imprescindível à 

apresentação do original do título de crédito, sendo assim, intime-se o 

exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título executivo 

original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a penhora, 

suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação integral 

da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder à 

penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003007-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para dar 

andamento no feito no prazo lega, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DOS REMEDIOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000307-86.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FABIO JUNIOR DOS REMEDIOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida já que não possui qualquer 

débito com a Reclamada. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, 

que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. O reclamado apresentou nos autos Proposta 

de Adesão de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela parte autora 

e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a negativação. 
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Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, inferindo-se, desse modo, que não ocorreu 

fraude. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. A consequência do descumprimento 

do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada 

juntou documento no qual é possível verificar a existência de débito em 

nome da parte reclamante. A reclamante não provou a quitação de tais 

débitos. Dessa forma, tenho que o pedido inicial é improcedente. Não resta 

dúvida de que a autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações. No caso, a autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de débito e de indenização por danos morais. Restou evidente 

que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, 

ainda reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, CONDENO a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 2%, e de honorários de 10%, ambos sobre o valor 

da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. 

Acolho o pedido de retificação do nome do pólo passivo da demanda, para 

que conste BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Com arrimo no que dispõe 

o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, para às devidas providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT., 02 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT., 04 de abril de2018. Melissa de 

Lima Araújo Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010779-66.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICYELE SANTANA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010779-66.2014.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GLEICYELE SANTANA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CALHAS COLLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO(A))

JOANA PARENTE DE MELLO PORTUGAL OAB - RJ135646 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000287-95.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TEREZINHA CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002826-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002826-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROZENIL GONCALVES DE 

ARAUJO REQUERIDO: MARIA DE LOURDES SOUZA Vistos. Para justa e 

eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE 

a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a 
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audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 

9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

munido dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena 

de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003603-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOCIANE MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: FERNANDO DOS SANTOS Vistos. Compulsando os autos 

verifica-se que ainda não houve itnimação da parte Executada para o 

cumprimento voluntário da sentnaça, deste modo, não há possibilidade de 

incluir, ao menos por ora, a multa de 10% (523. Posto isto, intime-se a 

Exequente para atuializar a planilha do débito nos termos do acordo, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011501-03.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011501-03.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: JAQUELINE GIUZIO DE 

CARVALHO EXECUTADO: MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA - ME 

Vistos. DEFIRO o requerimento constate no id. 16000714 e determino a 

expedição do mandado de penhora e avaliação de bens do Executado, 

tantos quanto bastem para saldar o débito integral, devendo ficar como fiel 

depositário do bem o Executado, lavrando-se o respectivo termo. 

Realizada a penhora, intime-se o Executado sobre a efetivação do ato de 

constrição judicial. Conste ainda no mandado que as partes se manifestem 

quanto à penhora e avaliação do bem no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004953-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004953-76.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANA CAROLINE VELOSO 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em análise aos autos, 

depreende-se, que a parte Promovente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação (ID.12347149) estando presente apenas seu 

Patrono, em que pese ter sido devidamente intimada e não apresentou 

justificativa alguma para a sua ausência. Destaca-se que em âmbito de 

Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas casos 

previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

Autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando, ainda, que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (Art. 51, §2º, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Nos termos do Artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000136-03.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: JANILSON 

MARCELINO DE OLIVEIRA - ME Vistos. Intime-se o executado, por 

mandado, da decisão de id. 10753937 no endereço informado pelo 

exequente Id. 15492868. Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA ANSELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002636-08.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA DE SOUZA 

ANSELMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 
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será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002908-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002908-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIANE MARQUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação (ID9934623), em que 

pese ter sido devidamente intimada (ID 12026696) e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas casos 

previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

Autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando, ainda, que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (Art. 51, §2º, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Nos termos do Artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de março de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010576-07.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para dar andamento 

no feito no prazo lega, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004232-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE REGINA BOCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: intimação da parte devedora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001394-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ao contador Judicial para elaboração de 

cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o reclamante para efetuar 

o pagamento das custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias. Não 

se efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo 

com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-81.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010433-81.2015.8.11.0045. REQUERENTE: JUCELIA DE LIMA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. Como medida de cautela, 

intime-se pessoalmente a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor depositado a maior - R$ 187,93 (cento e 

noventa e sete reais e noventa e três centavos) - conforme petição de id. 

7307896, sob pena de penhora online. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002525-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SIQUEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002525-24.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RONILDO SIQUEIRA PINTO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. INDEFIRO o pedido de reconsideração 

apresentado id. 14402771, mantendo a decisão proferida id. 12024782 em 

seus próprios termos, por se mostrar acertada e fundamentada. Intime-se. 

Certifique-se o trânsito em julgado. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002611-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DE JESUS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT0015771A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001536-18.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARILDA DE JESUS ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Intime-se a 

parte requerente para que apresente impugnação a contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002228-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: JOSE OLIMPIO DIAS JUNIOR 

Vistos. Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que tal 

procedimento é incompatível com a celeridade que norteia os Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias o endereço da parte reclamada. Após, conclusos. Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO HONORATO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO GARGHETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000835-23.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: REGINALDO CAMPOS DA 

SILVA EXECUTADO: IRINEU FRANCISCO GARGHETTI Vistos. Dispensado 

o relatório. Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por 

REGINALDO CAMPOS DA SILVA em face de IRINEU FRANCISCO 

GARGHETTI, visando o recebimento do valor de R$ 3.174,86 (três mil, 

cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Verifica-se que 

foram realizadas diversas tentativas de localização de bens do 

executado, todas infrutíferas. Ademais, vale ressaltar que, o Exequente 

devidamente intimado da decisão de id. 13855382, quedou-se inerte. Desta 

forma, com fulcro no artigo 53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO 

O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis. Expeça-se certidão de 

crédito em favor do exequente, encaminhando-se aos órgãos de restrição 

de crédito para anotação, nos termos do artigo 782, § 3° do Código de 

Processo Civil. Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 2 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000448-42.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Arquive-se com 

as advertências de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003287-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003287-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADEMAR OSORIO SILVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Conforme constatado, a 

parte reclamante não compareceu à audiência de conciliação, embora 

devidamente intimada. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte é obrigatória, sob pena de extinção do processo 

sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que o reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 28 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003285-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003285-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADEMAR OSORIO SILVEIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O reclamante não compareceu à audiência de conciliação, embora 

devidamente intimado. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte é obrigatória, sob pena de extinção do processo 

sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que o reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do Fonaje). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 1º de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004302-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA BREDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004302-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PRICILA BREDA RODRIGUES 

REQUERIDO: INSS Vistos. Dispensado o relatório. Elis Breda Rodrigues 

Mendonça, representada por sua genitora, Priscilla Breda Rodrigues 

ingressou com ação previdenciária para concessão de auxilio reclusão 

com pedido de titela antecipada em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social INSS. Pois, bem. O artigo 109, § 3° da Constituição Federal 

estabelece que nas Comarca onde não houver sede da Justiça Federal a 

competência será delegada as Justiças Estaduais para processar e julgar 

ações previdenciárias. Tal prerrogativa visa facilitar ao segurado a 

obtenção da efetiva tutela jurisdicional, evitando deslocamentos que 

poderiam onerar e mesmo dificultar excessivamente o acesso ao 

Judiciário, confirmando o espírito de proteção ao hipossuficiente que 

permeia todo o texto constitucional. Entretanto, a delegação não se 

estende aos Juizados Cíveis Estaduais, vejamos. A Lei 10.259/2001, que 

criou os Juizados Especiais Federais em seu artigo 20 veda a aplicação 

da referida lei ao juízo Estadual: Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a 

causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do 

foro definido, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. (grifos deste 

relator) Ademais, o art. 5º da Lei nº 12.153/2009, que criou o Juizado da 

Fazenda Pública por sua vez, prevê: Art. 5º. Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Dessa 

forma, a Lei 12.153/2009 tem aplicabilidade apenas para as demandas 

Estaduais e não para demandas previdenciária s ou federais e para que 

não existam dúvidas o parágrafo único, art. 1º da Lei nº 12.153/2009 

dispõe: Art. 1º (...) Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos 

Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, 

Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Nesse sentindo é a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA 

FEDERAL. ART. 109, §3º DA CF/88. LEI 12.153/09. INAPLICABILIDADE. LEI 

10.259/01. VEDAÇÃO EXPRESSA. JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. 

IMPOSSIBLIDADE DE JULGAMENTO DE CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. 1. 

Entes públicos federais não figuram como legitimados para serem partes 

no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme dispõe a Lei 12.153/09. 

2. A Lei 10.259/01, em seu art. 20, veda expressamente a extensão, ao 

Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária 

perante o Juizado Especial Estadual, aplicando-se somente ao Juizado 

Especial Federal. 3. A delegação de competência sobre a qual dispõe o 

art. 109, §3º, da CF não é extensiva ao Juízo de Direito dos Juizados 

Especiais Estaduais, motivo pelo qual o Juízo de Direito de Vara do Juizado 

Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar 
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feito que verse sobre questões previdenciárias afetas ao Instituto 

Nacional do Seguro Social. 4. Conflito de competência conhecido para 

declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Pimenta Bueno/RO, o suscitante.”(CC 0073658-72.2012.4.01.0000 / RO, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. 

JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), PRIMEIRA SEÇÃO, 

e-DJF1 p.31 de 15/01/2014) Deste modo, não há alternativa senão o a 

extinção do feito considerando que o juizado especial cível é incompetente 

para processa r julgar ações previdenciária, devendo a autora ingressar 

com nova ação na Justiça Comum, conforme preceitua o artigo 109, § 3° 

da CF. Posto isso, INDEFIRO a INICIAL e por consequência JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso I 

do CPC c/c artigo 51, II da lei n. 9.099/96 Intime-se. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33946 Nr: 3606-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDES ARAÚJO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se o Exequente ciente da determinação 

para dar prosseguimento no feito, permaneceu inerte conforme a certidão 

de fls. 124 (à numerar).

Dessa forma, caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, 

III, do CPC/2015:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Ademais, o art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, preconiza o seguinte:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.

Isto posto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001271-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001271-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Como medida de cautela, intime-se o requerido Estado de 

Mato Grosso para se manifestar acerca do pedido da petição de id. 

16037888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Expirado o prazo, 

incontinenti conslusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AJAX BORGES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001728-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: AJAX BORGES PINHEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. Dispensado o relatório. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por AJAX 

BORGES PINHEIRO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo em 

síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi surpreendida 

com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto 

desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição foi realizada no ano de 

2015, ou seja há aproximadamente 03 (anos) antes do ingresso da ação, 

conforme se vê do extrato de negativações. Por via de consequência, 

dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni 

iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita 

altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de 

que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 
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direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ PANTOJA MORAES (REQUERENTE)

ODAENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR LUCENA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004505-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIO LUIZ PANTOJA 

MORAES, ODAENE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ALMIR LUCENA 

DOS SANTOS Vistos. MARCIO LUIZ PANTOJA MORAES e ODAENE 

FERREIRA DA SILVA ingressaram com Reclamação de Suspensão de 

Valores e Restituição de valor em desfavor de ALMIR LUCENA DOS 

SANTOS, todos qualificados na inicial, alegando, em síntese, que os 

autores são avalistas da parte reclamada, o qual requereu junto a 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo BRF CREDIBRF, empréstimo do 

valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), parcelado em 24 (vinte 

e quatro) vezes, e que seriam descontados na folha de pagamento do 

reclamado. Relata que o requerido encontra-se afastado das suas 

atividades normais. Os Autores alegam que no decorrer dos meses, 

perceberam que o empréstimo estava sendo descontado do seu 

pagamento, sustentam que procuraram informação se do beneficio que o 

reclamado recebia poderia ser descontado as parcelas do empréstimo, 

contudo não fora positiva a resposta. Aduzem que procuraram o 

reclamado para resolver o conflito em questão, contudo não obtiveram 

êxito. Por fim, requerem a concessão dos efeitos da tutela consistente em 

determinar suspensão dos descontos em folha de pagamento de seus 

salários referente aos valores do empréstimo, entre outros pedidos. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a parte 

autora postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, em determinar que a suspensão dos descontos referentes ao 

empréstimo, no entanto verifica-se que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, sobretudo em análise dos documentos que 

instruíram a inicial, observa-se que a liminar se confunde como mérito da 

causa, razão pelo qual será analisada no deslinde da ação. Dessa forma, 

ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, 

o deferimento da medida de pleiteada, fazendo-se necessária a 

oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte 

requerida. Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Defiro a 

emenda à inicial. Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos 

na pauta de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a 

parte requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Defiro a inversão do 

ônus da prova, por entender que a parte autora é hipossuficiente no caso 

em apreço, devendo a parte reclamada trazer aos autos toda 

documentação que tem em seu poder no que diz a respeito relação jurídica 

com autor, no prazo da contestação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, de 24 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004541-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMALHO FRANCOZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004541-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE RAMALHO FRANCOZO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. JOSE RAMALHO FRANCOZO, qualificado na inicial, ingressou com 

ação Anulatória de Cobranças Indevidas e com pedido de tutela 

antecipada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, sustentando, em síntese, que recebeu uma Carta ao 

Cliente cobrando o valor de R$ 2.600,68 (dois mil e seiscentos reais e 

sessenta e oito reais centavos), em decorrência de uma avaliação 

unilateral feita pela reclamada, na qual verificou que o medidor estava 

irregular. Argumenta que o valor cobrado é incompatível com o valor 

mensal da sua fatura de energia. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se 

abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do 

débito discutido nos autos. Assim sendo, ainda que numa análise 

superficial dos fatos entendo que estão presentes provas aptas ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada se abstenha de 

interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do débito 

discutido, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, sob 
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pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a 

reclamada apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-19.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDEX TRANSPORTES E PASSAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

JADLOG LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

CTV COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO EL KALAY OAB - SP0224583A (ADVOGADO(A))

CAIO BERNARDO OAB - SP154808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010000-19.2011.8.11.0045. REQUERENTE: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JADLOG LOGISTICA LTDA, CTV COMERCIO E 

SERVICOS LTDA, SANDEX TRANSPORTES E PASSAGENS LTDA - ME 

Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Verifica-se que o embargante desistiu em 

prosseguir com o processo em relação à reclamada COMPREV.COM, 

conforme manifestação aportada no evento 564163. Logo, não prospera o 

pedido de rescisão de contrato formulado pelo embargante, já que o autor 

não contratou a com a empresa JADLOG LOGÍSTICA LTDA. A 

transportadora foi contratada pela COMPREV.COM, empresa na qual já 

não faz parte da relação processual, tendo em vista que o embargante 

desistiu em prosseguir com o processo em relação à primeira requerida, 

não havendo, portanto, falar em rescisão de contrato porque não há 

contrato entre o autor a requerida JADLOG. Da mesma forma, não há falar 

em restituição da quantia paga pelo produto se não há contrato entre as 

partes. No caso dos autos, não se confunde a solidariedade existente 

entre as empresas com a existência de contrato entre o embargante e a 

requerida JADLOG. Pois, a solidariedade diz respeito à prestação do 

serviço na qualidade de fornecedores já que as reclamadas fazem parte 

dessa cadeia de fornecedores de serviços e, portanto, respondem 

perante o consumidor. Assim, não há falar em responsabilidade solidária 

em relação ao pedido de dano material, referente ao valor pago pelo 

produto. Quanto ao pedido de condenação da embargada em honorários 

advocatícios, em razão da contratação de advogado não podem ser 

cobrados da requerida, pedido que fica rejeitado. Isso porque a 

jurisprudência atual do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na mesma 

linha de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é pela 

improcedência do pedido de condenação da parte requerida ao 

ressarcimento de valores referente aos honorários contratuais da parte 

na contratação de advogado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEPÓSITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – COBRANÇA CUMULADA DE MULTA 

MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL PREVISTA COMO PREFIXAÇÃO DE 

PERDAS E DANOS – MESMO FATO GERADOR – BIS IN IDEM – 

IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

DO PATRONO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – IMPOSSIBILIDADE 

– RESPEITO À COISA JULGADA– DECISÃO MANTIDA– RECURSO 

DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a 

cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a 

existência de fatos geradores diversos, porquanto devem possuir 

fundamentos distintos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui 

entendimento reiterado sobre o assunto, afirmando ser incabível a 

condenação do sucumbente aos honorários contratuais da parte autora 

(AgRg no AgRg no REsp1478820/SP, AgRg no AREsp 810.591/SP). Não 

há qualquer responsabilidade da parte requerida pelos honorários 

contratados pela parte autora, mesmo nos casos em que os pedidos 

autorais são julgados procedentes, isso ocorre porque a constituição de 

advogado e o valor pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade da 

parte, não sendo razoável o repasse do ônus a parte que não possui 

qualquer relação jurídica com o patrono. É cediço que qualquer alteração 

do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária estabelecido no 

título exequendo configura violação à coisa julgada. (Ap 153979/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Sem destaque no 

original. Logo, improcedente o pedido nesse ponto. Passo, na sequência, a 

analisar os demais pedidos formulados pelo embargante. Os artigos 749 e 

750 do Código Civil estabelecem: Art. 749. O transportador conduzirá a 

coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para 

mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto. Art. 

750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do 

conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, 

recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou deposita 

em juízo, se aquele não for encontrado. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

7º da Lei n. 11.442/2007: Art. 7º. Com a emissão do contrato ou 

conhecimento de transporte, a ETC (Empresa Rodoviário de Cargas) e o 

TAC (Transportador Autônomo de Cargas) assumem perante o 

contratante a responsabilidade: I – pela execução dos serviços de 

transporte de cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em que 

as receber até a sua entrega no destino; II – pelos prejuízos resultantes de 

perda, danos ou avarias às cargas sob custódia, assim como pelos 

decorrentes de atraso na entrega, quando houver prazo pactuado. 

Parágrafo único. No caso de dano ou avaria, será assegurado às partes 

interessadas o direito de vistoria, de acordo com a legislação aplicável, 

sem prejuízo da observância das cláusulas do contrato de seguro, quando 

houver. Por sua vez, estabelece o artigo 754 do Código Civil que: Art. 754. 

As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem 

apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber 

conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de 

decadência dos direitos. Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de 

avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação 

contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar 

da entrega. Quanto às determinações do referido artigo, também não há 

controvérsia, já que a empresa segurada, no momento do recebimento da 
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carga, o embargante ao fazer a conferência da mercadoria constatou que 

não havia o produto adquirido, mas pedaços de madeira, tendo havido, 

inclusive, a recusa de recebimento por parte do comprador, cuja alegação 

sequer foi objeto de impugnação por parte da reclamada. Logo, as provas 

colhidas nos autos dão ensejo de que a responsabilidade pela substituição 

do produto é exclusiva da requerida JADLOG que não trouxe nenhum 

documento de conferência ao receber a mercadoria para realizar o 

transporte, a fim de excluir por completo sua responsabilidade. Não há 

qualquer indício de que o prejuízo na carga tenha sido proveniente de 

eventual falha na prestação de serviço da requerida COMPREV.COM. 

Portanto, pelas provas obtidas neste feito, não há dúvidas de que os 

danos sofridos na carga mencionada na inicial foram ensejados por culpa 

da embargada, a qual deverá indenizar o embargante em razão da falha 

na prestação do serviço. Ressalte-se que, no contrato de transporte, há 

responsabilidade objetiva da transportadora e de seus agentes, 

impondo-se a eles o dever de tomar todas as cautelas necessárias para 

manter a carga em perfeito estado, responsabilizando-se desde o seu 

recebimento até a efetiva entrega ao destinatário. Neste ponto, verifica-se 

que é o entendimento unânime que o transportador assume obrigação de 

resultado, qual seja, a de entregar a mercadoria no local de destino, 

assumindo, o dever de guarda e custódia das mercadorias transportadas. 

Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, que somente pode ser 

afastada nas hipóteses em que constatadas as excludentes previstas no 

artigo 12 da referida Lei n. 11.442/2007, desde que o transportador não 

haja agravado as perdas e danos que causar: Art. 12. Os transportadores 

e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade 

em razão de: I – ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da 

carga; II – inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da 

carga; III – vício próprio ou oculto da carga; IV – manuseio, embarque, 

estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário 

ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos; V 

– força maior ou caso fortuito; VI – contratação de seguro pelo 

contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta 

Lei. Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades 

previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão 

responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa. 

Na espécie, a embargada não tomou as precauções e cautelas que está 

obrigada no cumprimento do contrato. Aliás, não se verifica dos elementos 

constantes dos autos, a caracterização de qualquer excludente da 

responsabilidade objetiva da requerida, tais como culpa exclusiva do 

embargante ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Portanto, não 

tendo se desincumbido a embargada de entregar a mercadoria incólume 

ao embargante – destinatário final – pelo que reputo inafastável sua 

responsabilidade pelos prejuízos daí advindos, sobretudo pela falha na 

prestação do serviço, correspondente ao dano moral sofrido pelo autor. A 

situação narrada ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

especialmente porque, além do desgaste com o processo o autor e sua 

família ficaram privados da utilização do produto adquirido e teve suas 

expectativas frustradas por não poder utilizar a TV. Em outros termos, a 

recalcitrante inércia da requerida se mostrou abusiva negligente e 

injustificada, configurando ato ilícito; o dano moral ficou evidente à vista 

das circunstâncias e peculiaridades do caso em apreço; e o nexo causal 

ficou devidamente identificado, não sendo por demais asseverar que o 

autor ainda se viu obrigado a socorrer das esferas administrativas, 

contudo, sem sucesso. Assim, inegável que o serviço prestado pela 

requerida foi defeituoso. Em sendo a responsabilidade civil objetiva, 

aplicando-se o disposto no artigo 14, caput, do CDC, bem como, em virtude 

das atividades exercidas pela requerida, por força do artigo 927, caput, do 

Código Civil, responde o fornecedor pela má prestação do serviço 

independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se 

comprovar que inexistiu defeito no serviço ou culpa exclusive do 

consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. Estando demonstradas, 

portanto, a conduta da reclamada e o nexo de causalidade entre aquela e 

o resultado, tem-se como adequadas a responsabilização pelo dano moral 

ocasionado ao autor e a procedência do pedido indenizatório. Anote-se o 

fim punitivo e dissuasório da reparação devida, não apenas se 

restringindo a indenização à mera composição da lesão ocasionada a 

esfera de direitos de caráter não patrimonial do indivíduo. Além dessa 

finalidade, tem por objetivo a recomposição imposta ao autor da lesão, bem 

como dissuadi-lo de levar a efeito novamente da conduta danosa. Dessa 

forma, levando em consideração as condições financeiras das partes, 

somadas às circunstâncias do caso (frustração com a entrega de 

produtos – por três meses – mesmo pagando por eles, a demora 

injustificada e desarrazoada para providenciar a entrega dos produtos, 

fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, anoto que 

todos os argumentos deduzidos pela parte e que poderiam infirmar esta 

decisão, ou seja, alterar a conclusão ora alcançada, foram enfrentadas, 

tal como exige o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

assim como na forma da atual jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 

veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” 

(EDcl no MS 21315, 1ª Seção, Ministra Diva Malerbi, DJ. 06/06/2016). III. 

Dispositivo. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de 

declaração opostos por TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA em desfavor 

de JADLOG LOGÍSTICA LTDA. e CONDENO a requerida ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da data da citação por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual entre as requeridas (STJ - 

AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001595-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANI DOLISETE GOMES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001595-40.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: SUSANI DOLISETE GOMES 

DUARTE EXECUTADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide na 

forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto 

desnecessária dilação probatória. A embargante defende: (i) ter realizado 

o pagamento de R$ 30.839,49 (trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e 

quarenta e nove centavos) a título de condenação, cujo pagamento como 

forma de garantia do juízo foi realizado em 15.03.2018; (ii) excesso de 

execução no valor de R$ 20.403,62 (vinte mil, quatrocentos e três reais e 

sessenta e dois centavos) e; (iii) ter cumprido integralmente com o 

pagamento da condenação que lhe foi imposta. Com efeito, verifica-se que 

a embargante embora tenha feito depósitos de forma voluntária para 

garantia do Juízo, os valores depositados não foram atualizados de 

acordo com os parâmetros fixados na sentença, sobretudo a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada a título de dano moral. A sentença 

condenou a embargante ao pagamento de indenização a título de dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 304 de 839



moral, determinando, por outro lado, que sobre o respectivo valor deveria 

incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a mês, ambos 

contados do arbitramento. Isso significa que tanto a correção monetária, 

quanto os juros de mora deveria, incidir a partir de 26.06.2017, data da 

homologação da minuta de sentença elaborada pelo juiz leigo. Além disso, 

o dano material consistente na restituição dos valores pagos pelo 

embargado, deveria incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada 

desembolso das parcelas adimplidas, e juros de mora de 1% ao mês a 

partir do trigésimo dia de cada mês, até o efetivo pagamento. Verifica-se, 

contudo, que além de a embargante não trazer em separado planilha com 

demonstrativo de cálculos, os cálculos juntados no corpo da petição são 

discrepantes dos termos e datas fixadas na sentença. Importa ressaltar, 

por outro lado, que o acórdão confirmou a sentença e seus termos, 

condenando a embargante ao pagamento de honorários de sucumbência 

de 15% (quinze por cento) sobre os valore da condenação, tendo incidido 

ainda a multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Em se 

tratando de alegação quanto ao excesso de execução, é ônus da parte 

juntar nos autos planilha com demonstrativo de cálculos do valor que 

entende devido, pois a mera indicação de valores de forma aleatória sem a 

juntada do demonstrativo dos cálculos, não se poder concluir por simples 

indicação de números os parâmetros por ela utilizados para se chegar à 

conclusão de que há excesso de execução. No caso dos autos, os 

parâmetros e os valores estão fixados na sentença e no acórdão, de 

modo que incumbia à parte executada a juntada dos cálculos utilizando-se 

os parâmetros então fixados. Após o trânsito em julgado, a parte 

executada foi intimada para realizar de forma voluntária o pagamento do 

crédito, mas preferiu depositar quantia inferior ao devido como forma de 

garantia do juízo, contudo, sem as devidas correções conforme os termos 

da sentença. Contudo, em não havendo pagamento espontâneo da 

condenação na fase de cumprimento de sentença, independentemente de 

intimação, deve haver incidência de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Há de 

ser observado, todavia, que a planilha de cálculos juntada pelo exequente 

(Id. 11856390) contempla os parâmetros fixados na sentença, 

notadamente quanto às datas de pagamento dos valores, bem como os 

índices fixados no julgado, demonstrando a incidência dos valores a título 

de correção e encargos, de maneira que os reputo corretos para fins de 

execução do saldo remanescente. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. á execução 

que lhe move SUSANI DOLISETE GOMES DUARTE, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 16 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERNANDA DE CAMARGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN KARDEC SARAIVA OAB - MG140044 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003647-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LETICIA FERNANDA DE 

CAMARGOS REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre LETÍCIA FERNANDA DE 

CAMARGOS e TAM LINHAS AÉREAS S/A., nos termos do artigo 487, inc. 

III, “b”, do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos da minuta aportada no evento 15840594/15840597. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 16 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003805-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003805-30.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO PINTO SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração 

somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, não verifico, in casu, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – 

INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO 

DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os 

embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro 

material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os 

embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria 

de mérito encartada nos autos e já decidida. Não configura omissão a 

ausência de manifestação sobre tese apresentada tão somente nos 

embargos de declaração. Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos autos do (a) Apelação / Reexame 

Necessário 67736/2015 -Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 

126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO 

ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) 

(Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). 

Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Com efeito, infere-se das razões 

do recurso a nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão 

embargada. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal 

desiderato, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão 

de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, 
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razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração. 2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses 

ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a 

contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição 

revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. 

Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito 

embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar 

a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) 

Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração. Por 

arremate, a sentença condenou a embargante ao pagamento de 

indenização por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço. 

Contudo, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de 

que, o dano dessa espécie, é in re ipsa, porquanto dispensa prova de 

maiores reflexos e que o dever de indenizar decorre simplesmente da 

falha na prestação do serviço ao consumidor. Além disso, ficou 

demonstrada nos autos a culpa exclusiva da embargante, bem como os 

requisitos ensejadores da responsabilidade. Portanto, não há falar em 

responsabilidade da parte reclamante ou de terceiro como defende a 

embargante. Diante do exposto, tendo em vista a ausência de quaisquer 

das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, 

REJEITO os embargos de declaração opostos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 16 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-79.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE VON DENTZ (REQUERENTE)

ANTONIO SERGIO OLIVEIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010319-79.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO SERGIO OLIVEIRA 

MATTOS, MARIZETE VON DENTZ REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando dispensável a 

dilação probatória. A preliminar de nulidade arguida pela embargante não 

merece acolhimento. Isso porque o processo, distribuído no dia 

05.05.2014, estava tramitando no Sistema Eletrônico Projudi, 

posteriormente migrado para o Sistema PJE. Os advogados da embargante 

estavam devidamente cadastrados no Sistema Projudi, os quais, inclusive, 

compareceram à audiência e apresentaram contestação nos autos. A Lei 

n. 11.419/2006 em seu artigo 5º prevê que: “As intimações serão feitas 

por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do 

art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 

eletrônico”. Por sua vez, o artigo 2º da referida Lei prevê: “O envio de 

petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio 

eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma 

do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder 

Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos”. Dessa forma, 

verifica-se que o cadastro no Sistema PJE era de responsabilidade dos 

patronos da embargante, já que tinham conhecimento a respeito da 

migração de sistema, conforme relatório de migração aportado no evento 

617119. Além disso, a embargante foi intimada pessoalmente da sentença 

(Id. 1452940). O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. O aviso de recebimento 

foi direcionado ao endereço da embargante, e a pessoa que o recebeu foi 

devidamente identificada (Id. 1452940). Por outro lado, a embargante foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a sentença, conforme 

informação constante no evento 4960363. Porém, a embargante deixou 

decorrer o prazo sem manifestação, de modo que a permitir a realização 

da penhora. Quanto à alegação de excesso de execução, os cálculos 

elaborados pelos embargados (Id. 11816682) estão de acordo com os 

parâmetros fixados na sentença (Id. 678207), de modo que os reputo 

corretos para fins de execução do título. Por fim, verifica-se que o 

demonstrativo dos cálculos na planilha juntada pela embargante é possível 

constatar a inexistência da multa de 10% (dez por cento) prevista no 

artigo 523, § 1º, do CPC. Logo, de rigor a improcedência dos embargos 

pelos motivos delineados. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à Execução 

opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A. à execução que lhe move ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA 

MATTOS e MARIZETE VON DENTZ , o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado a sentença, expeça-se o respectivo alvará em favor dos 

exequentes para levantamento da quantia bloqueada nos autos, 

observando, em todo caso, às disposições estabelecidas no Provimento 

68/2018 do CNJ. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 17 de outubro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUIMAR HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE GONCALVES DA SILVA 01941205895 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001440-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RUIMAR HENRIQUE DOS 

SANTOS REQUERIDO: GILMAR JOSE GONCALVES DA SILVA 

01941205895 Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, 

inicialmente, que o feito comporta julgamento antecipado, consoante 

disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a parte ré, citada, deixou de apresentar contestação, incidindo, 

dessa assim, os efeitos da revelia. Além disso, não houve requerimento 

da requerida quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). O 

reclamante alega ter adquirido a instalação de um motor GAREM COMBATE 

mais a instalação de cerca elétrica industrial BIE 1 metro, sendo que parte 

do pagamento foi pago com um par de alianças e o saldo remanescente de 

R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais) seria pago em serviços 

de instalação a cargo pelo reclamado. Porém, o serviço não foi executado, 

razão pela qual pleiteia a restituição da quantia acima discriminada; bem 

como a condenação do reclamado ao pagamento de danos morais. O 

recibo juntado no evento 12735663 comprova a contratação do serviço 

pelo reclamado, o qual não foi objeto de impugnação nos autos. Dessa 

forma, em se tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e por 

inexistentes quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho 
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como verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além 

disso, a prova documental carreada ao caderno processual ampara 

sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pela parte autora. O 

processo comporta julgamento antecipado, haja vista a prescinde da 

produção de provas em audiência e a concordância tácita do requerido em 

relação ao pedido de dano material, consistente na restituição da quantia 

de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais). Por outro lado, quanto 

ao pedido de dano moral entendo não deve merece acolhimento. Isso 

porque o mero descumprimento do dever legal ou contratual, por si só, não 

configura dano moral, notadamente quando dele não advém circunstância 

que atinja a dignidade da parte. No caso dos autos, não houve prova de 

que o descumprimento contratual da parte tenha trazido abalo moral de tal 

monta a atingir a esfera da dignidade do autor, cujo descumprimento pelo 

requerido não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e que todos 

estão sujeitos no dia-a-dia quando do convívio social. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de cobrança proposta por RUIMAR HENRIQUE DOS SANTOS em 

desfavor de GILMAR JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e 

cinquenta reais) ao reclamante, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir da contratação do serviço (28.09.2017); bem como 

juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 405, CC/02) a partir da 

citação, o que faço com fundamento nos artigos 487, inciso I, 490, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 17 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010069-80.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: GENIVALDO DA CRUZ 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, a parte executada efetuou o pagamento da 

condenação devidamente corrigido, juntando nos autos o comprovante de 

depósito (Id. 8060037). A parte exequente, por sua vez, requereu o 

levantamento da quantia depositada, bem como manifestou-se pelo 

prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente. O 

depósito do valor ocorreu dentro do prazo para pagamento voluntário da 

condenação, já que a intimação ocorreu no dia 24 de maio de 2017 e o 

depósito no dia 05 de junho de 2017. A impugnação apresentada pela 

executada deve ser acolhida, uma vez que o exequente utilizou-se de 

parâmetros diversos daqueles fixados na sentença (Id. 594245), 

notadamente na utilização de juros compostos no período de incidência 

dos juros moratórios. Além disso, a sentença foi mantida em sede de 

recurso (Id. 594275) e não houve alteração nos índices fixados para 

atualização do valor da condenação. Certamente a utilização de juros 

compostos foi a diferença nos cálculos apresentados pelo exequente. De 

outro lado, verifica-se que a parte executada utilizou corretamente os 

índices fixados na sentença, motivo pelo reputo corretos os cálculos 

apresentados pela executada. Ante o exposto, ACOLHO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CREDITMIX à execução que 

lhe move GENIVALDO DA CRUZ, e JULGO EXTINTA a execução com 

fundamento nos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

certifique-se e arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 18 de outubro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA NILCEMARA DE MOURA LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GOMES DE SOUZA 06354762821 (REQUERIDO)

ROSANA NOGUEIRA DE SOUSA 08792064892 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002013-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLA NILCEMARA DE 

MOURA LOBATO REQUERIDO: CLEBER GOMES DE SOUZA 06354762821, 

ROSANA NOGUEIRA DE SOUSA 08792064892 Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que as requeridas, citadas, 

deixaram de apresentar contestação, incidindo, dessa assim, os efeitos 

da revelia. Além disso, não houve requerimento das requeridas quanto à 

produção de provas (art. 349 do CPC). A reclamante alega ter adquirido, 

no dia 28 de janeiro de 2018, materiais para a produção de artesanato e 

que os produtos ficaram orçados em R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três 

reais) por 100 kits de ampola, tulipas e borracha para vedação, tendo 

realizado o depósito de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) no 

dia 29 de janeiro de 2018, na conta bancária de titularidade do primeiro 

requerido, tendo optado por remessa via Sedex. Ocorre que os requeridos 

não entregaram a mercadoria adquirida e todas as tentativas de solução 

restaram infrutíferas. Os documentos juntados nos autos, notadamente os 

que instruíram a petição inicial demonstram a veracidade das informações, 

notadamente as mensagens de Whatsapp entre a autora e os requeridos, 

que comprova a compra realizada e a promessa de entrega por Sedex da 

mercadoria. Além disso, o documento constante no evento 13378650 

comprova o depósito de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) na 

conta bancária do primeiro reclamado. Dessa forma, em se tratando de 

ação versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das 

exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as 

alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam 

contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além disso, a prova 

documental carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pela parte autora. O processo 

comporta julgamento antecipado, haja vista a prescinde da produção de 

provas em audiência e a concordância tácita dos requeridos em relação 

ao pedido da parte autora. Constata-se, ademais, que a relação das 
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partes é de consumo, ensejando a aplicação das normas de proteção do 

Código de Defesa do Consumidor, de modo que acesso à Justiça deve ser 

facilitado à parte tecnicamente hipossuficiente. Por outro lado, a 

responsabilidade das reclamadas é solidária e, portanto, sendo pessoas 

jurídicas envolvidas na comercialização de produtos e serviços, o 

consumidor pode dirigir a ação contra todas ou contra qualquer uma das 

partes que integram a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 

25, § 1º, do CDC). Com efeito, o pedido em relação ao ressarcimento em 

dobro, não mercê acolhimento. Isso porque não houve cobrança indevida, 

mas tão somente o não cumprimento do contrato de compra e venda, pela 

não entrega da mercadoria adquirida, de modo que não incide o disposto 

no artigo 42 do CDC. Do mesmo modo, o pedido de indenização por lucro 

cessante não mercê acolhimento, pois incumbia a reclamante comprovar a 

existência de prejuízos suportados (art. 373, inciso I, do CPC). Deixou de 

demonstrar efetivamente o que perdeu ou razoavelmente deixou de 

ganhar, não havendo falar em inversão do ônus probante neste ponto, 

visto que a parte autora não se mostra hipossuficiente em relação à 

comprovação de eventuais danos por ela suportados. Por fim, é devida a 

indenização por danos morais, em quantia módica, diante das 

circunstâncias concretas do dano, especialmente pela recusa dos 

fornecedores à entrega do bem ou ressarcimento do valor, mesmo 

passados diversos meses do depósito feito pela consumidora. Portanto, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável para os objetivos 

que devem nortear a reparação dos danos morais suportados pela 

reclamante, considerando tratar-se de relação de consumo, o descaso 

dos fornecedores, sua atitude em até a presente data, por não ter 

entregue a mercadoria, tampouco a devolução do valor, ficando a 

reclamante impedida de usufruir do dinheiro e da mercadoria adquirida, 

cujos fatos ultrapassaram em muito os limites do mero aborrecimento 

contratual. Anoto que o baixo valor da indenização, frente ao baixo valor 

da compra, deve-se á excepcionalidade da situação, em que o fornecedor 

reteve, de forma arbitrária, os valores pagos pela reclamante. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por CARLA 

NILCEMARIA DE MOURA LOBATO em desfavor de CLEBER GOMES DE 

SOUZA e ROSANA NOGUEIRA DE SOUSA, para: (i) CONDENAR os 

reclamados ao ressarcimento, na forma simples, da quantia de R$ 284,00 

(duzentos e oitenta e quatro reais) à parte autora, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do depósito (Súmula 43 do 

STJ); bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 405, 

CC/02) a partir da citação e; (ii) CONDENAR as reclamadas ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral à 

reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 18 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004316-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NASCIMENTO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004316-28.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIEGO NASCIMENTO CABRAL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante 

devidamente intimado para juntar nos autos comprovante idôneo do 

endereço de sua residência, embora tenha manifestado em tempo, não 

cumpriu o que determinado no despacho exarado no evento 11493904. 

Ressalte-se que a medida justifica-se para aferir a competência territorial 

deste Juízo. O comprovante de endereço juntado nos autos (Id. 

10462859), está em nome de pessoa estranha à relação processual, de 

modo que não houve comprovação de vínculo com o reclamante. Dessa 

forma, considerando que o reclamante não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado 

Cível comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta 

para fins de fixação de competência. No caso presente, não havendo 

prova mínima de que o autor reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 18 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JULIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001316-83.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA APARECIDA JULIANI 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre 

ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento antecipado, 

consoante disposição dos artigos 355, inc. I, do Código de Processo Civil, 

porquanto o feito prescinde de dilação probatória. O caso em análise deve 

ser apreciado de acordo com as normas de defesa do consumidor, uma 

vez que a reclamante e a requerida enquadram-se no conceito de 

consumidor e fornecedor, tal como disciplinam os artigos 2º e 3º do CDC. 

Sabe-se que quem deve zelar pela prestação de serviços não é o 

consumidor e sim o fornecedor. Este exerce atividade econômica 

lucrativa, auferindo lucros, portanto, e não pode transferir ao consumidor 

caso haja prejuízo de sua atividade. Nos termos do artigo 14 da Lei n. 

8.078/90: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim, qualquer problema na prestação do serviço deve ser atribuído ao 

fornecedor, salvo quando houver culpa do consumidor, o que no presente 

caso não ficou comprovada. Na espécie, a reclamante comprovou o 

pagamento da taxa exigida para a finalização do contrato havido entre as 

partes (Id. 1563630), assim como demonstrou por meio do extrato de sua 

conta os descontos realizados indevidamente, após o cancelamento do 

contrato; bem como a desinstalação da máquina de cartões. Da mesma 

forma, a reclamante comprovou pelos números de protocolos (Id. 
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15663689) que fez diversas tentativas de solucionar a questão 

administrativamente, sem êxito. Como a demanda se originou de relação de 

consumo, cabia à reclamada o ônus da prova, no entanto, a mesma não 

logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe competia, notadamente 

porque não juntou nos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações (art. 373, II, do CPC). A alegação da reclamada de que foi culpa 

da instituição bancária pelos descontos realizados, não merece 

acolhimento. isso porque não há pertinência subjetiva, já que havia relação 

jurídica entre a reclamada e a reclamante, em contrato consubstanciado 

na utilização da máquina de cartão de crédito, tendo o banco atuado 

apenas como intermediário na relação entre as partes. Assim, em relação 

aos valores descontados indevidamente após o pagamento da taxa de 

cancelamento do contrato, bem como após a desinstalação da máquina, 

referente aos meses de janeiro a março/2018, no valor de R$ 537,00 

(quinhentos e trinta e sete reais), deverão ser considerados indevidos, 

fazendo jus a reclamante à restituição, haja vista que a requerida não 

demonstrou que o débito se refere a período anterior ao cancelamento. 

Com relação aos danos morais, o pedido deve ser acolhido, porém, não é 

o caso de conceder o valor pretendido porquanto excesso. Pelos fatos 

narrados na inicial, é certo que o descumprimento da reclamada quanto ao 

contrato havido entre as partes, mesmo após diversas solicitações, 

reclamações e até mesmo a propositura de ação judicial, não configura 

mero aborrecimento, mas forte desgaste psíquico, ante a expectativa em 

sanar o problema, bem como pela decepção e sentimento de impotência ao 

não se ter meios para resolver a questão. O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que 

a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com 

manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. No 

caso em tela, o grau de culpa da empresa reclamada deve ser 

reconhecido como grave, pois ficou demonstrado sua total negligência, 

que, mesmo após o cancelamento do contrato entre as partes e o 

pagamento da taxa devida (Id. 12563630), continuou efetuando cobranças 

por serviços não utilizados. Por outro lado, importante observar, ainda, 

que a reclamante é pessoa modesta, não podendo a indenização ser de 

valor tal que o enriqueça ilicitamente. Diante de todas as circunstâncias 

acima expostas e considerando os fatos expostos, os prejuízos morais 

advindos pela autora, fixo a indenização a título de composição por dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia se faz justa e razoável 

para compensar o dano sofrido, não configurando um enriquecimento 

indevido e servindo para desestimular o ofensor a repetir o ato. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na reclamação cível proposta por MARIA APARECIDA JULIANI em 

desfavor de CIELO S/A., para: (i) CONDENAR a requerida à restituição da 

quantia de R$ 537,00 (quinhentos trinta e sete reais) à parte autora, a título 

de dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir dos descontos indevidos na forma do enunciado da Súmula n. 43 do 

STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e; 

(ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e 

juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 405, 

do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da 

citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual 

(STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Por fim, concedo a tutela de urgência, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias contados da intimação desta sentença, a requerida se abstenha de 

realizar novos descontos da conta bancária da reclamante referente ao 

contrato objeto da presente ação, sob pena de multa diária que fixo desde 

logo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Dessa forma, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 18 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GERSINA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001996-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BIANCA GERSINA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando dispensável a 

dilação probatória. A reclamada apresentar contestação, mas deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, de modo que deverá ser aplicada 

a regra do artigo 20 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 344 do Código de 

Processo Civil, considerando-se verdadeiros os fatos afirmados pela 

reclamante. Contudo, as hipóteses nas quais a revelia não produz efeitos 

estão elencadas taxativamente no art. 345 do Código de Processo Civil, e 

nem sempre os efeitos materiais são automáticos, sobretudo se as 

alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem 

em contradição com a prova constante dos autos. Em que pese a revelia 

da reclamada, não se pode ignorar as provas trazidas nos autos pela 

instituição financeira. Isso porque, a reclamante alega desconhecer a 

origem da dívida que ensejou a inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes, defendendo, por outro lado, que nunca contratou os 

serviços da instituição financeira requerida, e que, portanto, a inscrição 

em seu nome foi indevida. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e que a inscrição do nome 

da reclamante no cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular 

de direito da instituição bancária, ante a inadimplência da consumidora. 

Com efeito, os documentos juntados pela reclamada no evento 14120868, 

demonstram que efetivamente ocorreu a contratação do serviço, inclusive 

há prova de que houve vários pagamentos de faturas do cartão de crédito 

Visa 4096 XXXX XXXX 0283, bem como parcelamento de débitos em 

atraso. Mesmo diante dessas provas nos autos, a reclamante limitou-se a 

defender que não contratou os serviços e reforçou o pedido de 

condenação da reclamada em danos morais. Contudo, cabia à reclamante 

apresentar provas de que não tenha sido ela a contratante do serviço, 

pois limitou-se a defender a inexistência de contratação do serviço. Na 

espécie, não se aplica a inversão do ônus da prova. E, após a 

contestação, não vislumbro verossimilhança nas alegações da 

reclamante. Contratação não se demonstra apenas por meio de 

documento assinado. No mundo moderno há diversas formas de se 

contratar. Muitas avenças são realizadas por telefone, caixas eletrônicos 

ou pessoalmente. A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a 

prestação de serviços seguida da contraprestação. Cartão de crédito é 

serviço de fácil contratação e qualquer pessoa poderia contratar. Os 

fatos narrados pela reclamante não convencem. E nem se cogite de 

fraude porque os fatos são incompatíveis com a fraude. Assim, a 

reclamante não comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de 

inadimplentes, o que permite concluir que não houve cobrança indevida, e 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao inserir o nome da 

autora no rol de inadimplentes. Indenização por danos morais, portanto, 

não é merecida; tampouco ser declarado inexiste o débito. Ressalte-se, 

por outro lado, que o pagamento de faturas não é compatível com a 

fraude, justamente porque o fraudador ou o estelionatário contrata 

justamente para não pagar e o nome do consumidor é inscrito no cadastro 
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de inadimplentes. No caso em análise, houve pagamento de faturas em 

razão da utilização do cartão de crédito, sendo a cobrança devida e o 

apontamento no rol de inadimplentes regular. Ressalte-se, por oportuno, 

que a notificação prévia à inscrição da dívida não é de responsabilidade 

da reclamada, mas dos cadastros de inadimplentes (Súmula 359 do STJ). 

Sua falta, por si só, não dá direito ao recebimento de indenização por 

danos morais. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por BIANCA GERSINA 

SILVA SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 18 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIANA SALES LOBATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ALBERTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002475-95.2017.8.11.0045. REQUERENTE: TASSIANA SALES LOBATO 

REQUERIDO: ALBERTI & CIA LTDA - ME, SUZUKI MOTOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando dispensável dilação probatória. A reclamante alega ter 

aderido a grupo de consórcio consistente na participação do grupo de 

consórcio de uma motocicleta diretamente com a parte reclamada, tendo 

ofertado o lance de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pago no mês de 

setembro de 2016. Narra que na contratação do plano foi informada pela 

requerida que após o lance, a autora seria contemplada, no prazo de 10 

(dez) dias. Contudo, após quatro meses do pagamento ainda não foi 

contemplada e ao procurar a reclamada para realizar o cancelamento do 

contrato, não obteve êxito. A requerida, por sua vez, defende a 

inexistência de relação jurídica com a autora. Isso porque não há prova 

nos autos a respeito de contrato assinado, assim como não há no sistema 

da reclamada prova quanto à existência de contrato entre a autora e a 

requerida; bem como não foi localizado nenhum grupo de consórcio em 

andamento contendo o número do CPF da autora. De fato, a reclamante 

não juntou nos autos nenhuma prova de que efetivamente contratou o 

serviço oferecido pela requerida. Ainda que a autora não tivesse cópia do 

contrato deveria ter instruído o seu pedido com o comprovante de depósito 

ou do recibo no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) que alega ter pago 

como lance no consórcio. Além disso, a reclamante foi intimada para 

trazer aos autos cópia do contrato havido entre as partes, bem como 

cópia do comprovante de depósito (Id. 11083097), porém, embora tenha 

manifestado não trouxe os respectivos documentos. Dessa forma, a 

reclamante não comprovou a contratação do serviço, não tendo se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), de modo que 

não há como aferir a existência de relação jurídica entre as partes. Assim, 

a improcedência dos pedidos é medida de rigor. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

TASSIANA SALES LOBATO em desfavor de ALBERTI & CIA LTDA – ME 

(SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.), com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 19 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JFCF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002281-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DA 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: JFCF COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS DE MOTOS LTDA - ME Vistos. I.Relatório. Dispensando o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento 

antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido em lei para resposta ao pedido e, além disso, não 

houve requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 

349 do CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 prevê que citação 

e intimação da parte deva ser pessoal, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu que a citação direcionada ao endereço da parte e recebida por 

pessoa devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse 

sentido também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. Desse 

modo, tendo em vista que a parte reclamada devidamente citada não 

compareceu à audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar 

contestação, decreto-lhe a revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). O 

reclamante alega ter adquirido uma motocicleta da marca Honda CG 150 

Titan EX da cor preta, ano 2011/2011, Chassi 9C2KC1660BRS14380, no 

dia 06 de novembro de 2017, tendo efetuado o pagamento de R$ 3.500,00 

(três e quinhentos reais) como entrada do negócio, bem como R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que seriam parcelados em 03 (três) vezes de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) e uma parcela de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Dessa forma, o autor ficou responsável pelas taxas e encargos de 

transferência, como emplacamento e documentação de 2018. E, por outro 

lado, os débitos atrasados seriam de responsabilidade do vendedor. 

Porém, a parte requerida não cumpriu o que foi combinado e não realizou o 

pagamento dos encargos sobre o veículo, referente ao período de 2013 a 

2017. Os documentos que instruem o pedido do reclamante comprovam a 

existência de relação jurídica entre as partes, sobretudo em relação ao 

pagamento de encargos referente ao bem objeto do contrato, não 

havendo, por outro lado, nenhuma insurgência quanto às obrigações 

assumidas pela parte requerida na negociação. Desse modo, em se 

tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes 

quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como 

verdadeiras as alegações do autor, haja vista não vislumbrar indícios que 

possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. Além disso, a prova 

documental carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pelo reclamante. O processo comporta 

julgamento antecipado, haja vista a prescinde da produção de provas em 

audiência e a concordância tácita da parte requerida com o pedido inicial. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível ação de cobrança proposta por PAULO 

HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SILVA em desfavor de JFCF COMÉRCIO DE 

PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MOTOS LTDA - ME, e CONDENO a parte 

requerida ao pagamento dos encargos que recaem sobre o bem descrito 

na petição inicial, a saber: uma motocicleta da marca Honda CG 150 Titan 

EX da cor preta, ano 2011/2011, Chassi 9C2KC1660BRS14380, Placa NTY 

7802, referente ao período de 2013 a 2017. Se o autor optar pelo 

pagamento do débito, poderá exigir a restituição do respectivo valor da 

parte requerida, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do 
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efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por 

cento ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

19 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000752-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO PINTO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre 

ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento antecipado, 

consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de comparecer á sessão de 

conciliação; bem como não apresentou contestação ao pedido. Além 

disso, não houve requerimento por parte da reclamada quanto à produção 

de provas (art. 349 do CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 

prevê que citação e intimação da parte deva ser pessoal, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao endereço da parte 

e recebida por pessoa devidamente identificada é válida para os todos os 

efeitos. Nesse sentido também é a orientação do Enunciado n. 5 do 

FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte 

é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. 

No caso dos autos, a correspondência encaminhada ao endereço da 

reclamada foi recebida por pessoa devidamente identificada (Id. 

12662551). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada não compareceu à sessão de conciliação, bem como 

deixou de apresentar contestação, decreto-lhe a revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). A parte autora defende a inexistência de relação jurídica com a 

reclamada, cuja inscrição do seu nome no cadastro de devedores 

afigura-se indevida. O C. Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do REsp 1.061.134/RS fixou entendimento de que é obrigação 

do órgão mantenedor de cadastros de inadimplentes promover a prévia 

notificação do devedor, ainda que a informação a ser incluída refira-se a 

emissão de cheques sem fundos disponíveis para compensação e 

decorra de anotação prévia junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques 

sem Fundo (CCF), vez que o cadastro do CCF é de consulta restrita, não 

podendo ser equiparado a órgão mantenedor de dados de natureza 

pública. Desta forma, uma vez não observado o disposto no artigo 43, § 2º 

do CDC e na Súmula 359 do STJ, surge à pessoa cujos dados são 

divulgados o direito de receber indenização por danos morais, salvo 

quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, em 

consonância com a Súmula 385 do STJ. Nesse sentido: Direito processual 

civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos 

morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia 

notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro 

restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I – julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. – Orientação 

1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva 

para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais 

decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em 

seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a 

negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros 

cadastros mantidos por entidades diversas. – Orientação: 2 – A ausência 

de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em 

cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja 

o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista 

inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora 

quanto ao ponto. II – Julgamento do recurso representativo. – É ilegal e 

sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de proteção ao crédito realizada sem prévia notificação exigida 

pelo art. 43, § 2º, do CDC. – Não se conhece do recurso especial quando 

o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento 

do STJ quanto ao tema. Súmula n. 83/STJ. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da 

inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos. (REsp. 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi). Sem destaque no original. Com efeito, verifica-se que a parte 

reclamante ostenta outras anotações no cadastro de inadimplentes 

anteriores ao débito objeto da presente ação, conforme documento 

juntado no evento 11978507, para as quais, ainda que o reclamante 

alegue desconhecer e ser indevidas, não trouxe nos autos nenhuma 

comprovação de que tenham sido declaradas indevidas, ônus que lhe 

competia, fazendo, assim, prevalecer à restrição e, consequentemente, a 

aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se 

qualquer direito à indenização. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por FRANCISCO PAULO PINTO DA SILVA em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, para tão somente declarar a inexigibilidade 

da dívida no valor de R$ 166,43 (cento e sessenta e seis reais e quarenta 

e três centavos), referente ao contrato n. 00001614385886-1, objeto da 

presente ação. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, excluam o nome do reclamante do 

cadastro de inadimplentes, referente ao valor de R$ 166,43 (cento e 

sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) vinculado ao contrato n. 

00001614385886-1. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 19 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003759-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADEMIR CHAGAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MARCELO CARNEIRO DO AMARANTE, MIRIAN 

CARNEIRO DO AMARANTE Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 
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dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO e MARCELO 

CARNEIRO DO AMARANTE, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na minuta juntada no evento 16038144. Homologo, de igual 

forma, a desistência da ação em relação à requerida MIRIAN CARNEIRO 

DO AMARANTE, na forma do artigo 485, VIII, do CPC. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 19 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001693-54.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SALVINA DOS SANTOS 

VIDAL REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. Julgo conforme o estado do processo, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, reatando 

controvertida somente questão de direito. Anote-se que “presentes as 

condições gerais que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever 

do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp n. 2.832). Além 

disso, desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações 

controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo 

o condão a prova oral de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes 

para seu deslinde. No mais, a demanda versa matéria de direito, 

tratando-se de interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo 

em vista a matéria objeto do processo. Afasto a preliminar de 

complexidade da causa, uma vez que a reclamada juntou o contrato 

assinado, o qual não foi objeto de impugnação pela reclamante que se 

limitou a defender a inexistência de contratação do serviço de cartão de 

crédito. Desse modo, não tendo a reclamante manifestado a respeito da 

assinatura do contrato, declaro a competência do Juizado para o 

julgamento da lide. No mérito, contudo, a pretensão é improcedente. Anoto 

que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelas normas 

consumeristas, na forma da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na espécie, a 

reclamante insurge-se contra os descontos efetuados por empréstimo 

consignado, descontado no limite da RMC. A firma que tomou empréstimo 

consignado ordinário da instituição bancária requerida, mas que não 

contratou o serviço de cartão de crédito. A reclamada, por sua vez, juntou 

nos autos o contrato assinado pela autora (Id. 14614141) onde é possível 

constatar que a reclamante aderiu ao cartão de crédito e autorizou os 

descontos na forma contratada: “O Cliente autoriza o Órgão ou Empresa 

Consignante de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto 

mensal em sua remuneração, em favor do Banco, para constituição de 

reserva de margem consignável – RMC, bem como o desconto mensal na 

folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal 

do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação 

vigente”. Cumpre esclarecer que a “reserva de margem consignável” não 

consiste em descontos na Folha de Pagamento. Trata-se de reserva, 

como forma de garantia, que a instituição financeira realiza sobre o limite 

disponível, para pagamento de despesas ou saque por meio de cartão de 

crédito, nos termos do artigo 2º, § 2º, inciso I, da Lei n. 10.820/03. E, 

dentro desse limite, a instituição financeira realiza o débito consignado do 

valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Nesse sentido é o que prevê a 

legislação: “(...) §2º No momento da contratação da operação, a 

autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei 

observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I – a soma dos 

descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a 35% (trinta e cinco 

por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, 

sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação 

dada pela Lei n. 1.172, de 2015) a) a amortização de despesas contraídas 

por meio de cartão de crédito; ou (Incluída pela Lei n. 13.172, de 2015) b) a 

utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito; e 

(Incluída pela Lei n. 13.172, de 2015) (...)”. No caso dos autos, o requerido 

juntou o contrato firmado entre as partes, constando expressamente 

tratar-se de empréstimo por meio de cartão de crédito, com a liberação do 

valor líquido de R$ 2.299,08 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e 

oito centavos). Acostou, ainda, as faturas de cartão de crédito do autor, 

de maio/2014 a julho/2018, demonstrando a liberação do valor para o 

autor, bem como o pagamento do valor mínimo da fatura, conforme 

previsto contratualmente. No mais, a própria autora confessa em sua 

inicial que lhe foi concedido o empréstimo, bem como os débitos sofridos 

em seus proventos. E, uma vez sendo lhe concedido o crédito, os juros 

pactuados, os quais não foram objeto de impugnação, são devidos. Os 

juros são devidos pelo tempo de utilização do numerário. Note-se que os 

valores debitados através de RMC se referem ao pagamento mínimo, como 

forme de garantia da mutuante, prevista no contrato, que expressa, 

inclusive, o valor a ser descontado. A reclamante ainda assinou o 

documento de saque complementar e aumento de limite (Id. 14614153), o 

que reforça que a autora sabia e tinha total conhecimento a respeito do 

produto. Note-se, por outro lado, que os valores debitados através de 

RMC se referem ao pagamento mínimo, como forma de garantia da 

mutuante. Caso se transformasse aludido contrato em empréstimo 

consignado regular – fora dos casos de empréstimo por meio de cartão de 

crédito – a autora deveria arcar não só com esses juros, mas com valores 

extras, para a amortização do capital, o que aumentaria sua prestação. 

Assim, não há como se falar em prejuízo ou abusividade em desfavor da 

autora/consumidora. Por outro lado, sempre é lícito a autora buscar a 

quitação do valor, com aportes extraordinários. Assim, não há falar em 

danos morais e repetição de indébito. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível 

proposta por SALVINA DOS SANTOS VIDAL em desfavor de BANCO OLÉ 

BOMSUCESSO CONSIGNADO S/A. e, consequentemente, revogo a liminar 

concedida (Id 13040386) nos autos, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 22 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 312 de 839



1002260-85.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO HENRIK MONTECELLI 

CAVALCANTE REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento 

antecipado, nos exatos termos do especificado no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, uma vez que a questão controvertida é essencialmente 

de direito, bastando os documentos já carreados aos autos para a 

formação do juízo de convencimento, de modo a dispensar a produção de 

prova oral na fase de instrução. O serviço aéreo contratado pelo autor e 

prestado pela reclamada corresponde à questão controvertida a ser 

dirimida por este juízo, abrangia o trajeto Rio de Janeiro – Cuiabá/MT, 

mediante conexão em São Paulo/SP, na data de 25-02.2018, com saída às 

08hs05min e previsão de chegada às 08hs20min. Ocorre que o voo 

atrasou na decolagem e o reclamante perdeu a conexão, programada para 

as 10 horas, para a cidade de Cuiabá, com previsão de chegada para às 

11hs10min. Com isso, o reclamante teve de aguardar em São Paulo por 

05hs20min para seguir viagem para Cuiabá. A requerida, por sua vez, 

defendeu a inexistência de sua culpa porque embora tenha ocorrido 

atraso no voo, tal problema foi em decorrência do intenso tráfego aéreo, 

acarretando efeito cascata na decolagem, o que levou ao atraso e 

cancelamento do voo do reclamante. Por outro lado, argumentou que 

quando ocorrem situações dessa natureza, o piloto não recebe 

autorização para decolar e pousar, ensejando atrasos e cancelamentos 

de outros voos da malha aérea. Com efeito, resta incontroverso o caráter 

consumerista da avença em tela, visto que o reclamante adquire como 

destinatário final os serviços de transporte aéreo prestados pela 

reclamada, lhe repassando, em contrapartida, remuneração em dinheiro. 

Inquestionável, portanto, que a situação em tela se enquadra nas 

hipóteses especificadas nos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/90. Como 

consequência do especificado acima, prevalece a responsabilidade 

objetiva da requerida por supostas lesões causadas aos consumidores, 

inclusive ao autor, pela falha na prestação no serviço de transporte aéreo 

por ela prestado, o que decorre da regra especificada no artigo 14 da Lei 

n. 8.078/90. A requerida não trouxe nos autos nenhuma prova material 

excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe competia (art. 373, II, do 

CPC). Desse modo, restou caracterizada, no caso em análise, a falha no 

serviço de transporte aéreo prestado pela requerida ao autor, consistente 

no atraso injustificado no voo no trecho Rio de Janeiro – São Paulo, 

ocasionando o atraso do destino do reclamante à cidade de Cuiabá no 

horário previamente pactuado. Dessa forma, somente depois de cinco 

horas o autor pôde seguir viagem. No mais, a situação dos autos acabou 

por importar em lesão na esfera moral do autor, de modo a justificar a 

fixação da correspondente verba indenizatória. Os documentos juntados 

pelo autor demonstram os horários das decolagens nos respectivos 

trechos entre Rio de Janeiro – São Paulo, e São Paulo a Cuiabá. Em sede 

de contestação, a requerida confirmou o atraso no voo; mas limitou-se a 

defender o congestionamento no tráfego aéreo, não tendo o piloto 

recebido autorização de decolagem, o que acarretou o atraso nos voos 

em razão do efeito cascata. Contudo, pelo que ficou demonstrado não há 

como afasta a responsabilidade da reclamada por caso fortuito ou força 

maior, uma vez que não ficaram demonstradas nos autos as alegações da 

requerida. Além disso, é o caso de se atentar para a complexa atividade 

mantida pela requerida, que lhe proporcional inclusive, a obtenção de 

vultosa margem de lucro no exercício de sua atividade econômica. 

Justamente do especificado no parágrafo anterior, resta manifesto, 

segundo a regra da lógica do razoável, que a requerida deveria adotar 

medidas necessárias em disponibilizar aos passageiros outra aeronave 

apta em realizar o percurso adquirido pelo autor, já que certamente não foi 

o único a perder o voo de destino final. Reitero que a falha em questão 

decorreu do fato de ter se verificado um atraso pouco mais de cinco 

horas para decolagem do voo com destino a Cuiabá/MT, que se mostra 

absolutamente desproporcional em razão da estrutura mantida pela 

empresa requerida. Nos termos já mencionados, trata-se, no caso em tela, 

de responsabilidade civil objetiva da requerida, oriunda do especificado 

artigo 14 da Lei n. 8.078/90, e decorrente da falha na prestação do 

serviço ao autor, sobretudo pelo extenso lapso temporal de atraso na 

decolagem do primeiro trecho e a perda da conexão do voo de destino 

pelo autor. Diversos julgados confirmam que o atraso de voo importa em 

falha no serviço aéreo prestado pela requerida ao consumidor quando o 

evento em tela ocasiona manifestos gravames ao passageiro. Neste 

sentido: “O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não 

basta que o transportador leve o transportador ao destino contratado. É 

necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de 

embarque e desembarque, acomodações, aeronaves, etc.). (STJ – REsp 

151.401/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). No 

mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO EM VOO – 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – 

MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO 

DESPROVIDO.1- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a 

compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para 

condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para 

dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da 

indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a 

lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” 

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)2- Encontrando-se o valor 

da reparação por dano moral arbitrado na sentença de acordo com os 

parâmetros arbitrados por este Tribunal em casos análogos, não merece 

majoração. (Ap 39531/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO 

CDC- CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS 

MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DA 

AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. A responsabilidade das 

empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos 

termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso 

dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar 

informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.Embora o 

atraso do voo tenha se dado em razão de condições climáticas 

desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de 

horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao 

consumidor e nem presta a devida assistência. Configura o dever de 

indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).A indenização por 

dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça deve ser majorado para valor mais condizente 

com a realidade dos autos. Por se tratar de relação contratual, os juros de 

mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação. (Ap 

30821/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 

11/09/2018) No caso em análise, conforme exposto, a falha na prestação 

do serviço da requerida ultrapassou a esfera do razoável e acabou por 

afetar a dignidade do reclamante que havia se programado para realizar a 

viagem, que, além do transtorno com o atraso no voo acabou por importar 

em abalo na serenidade e paz de espírito do requerente, não se tratando 

de mero aborrecimento inerente ao cotidiano. De outro lado, não restam 

dúvidas de que a lesão moral em questão não se encontra, felizmente, 

entre aquelas de maior gravidade a ser suportada por um indivíduo, como 

se tem, por exemplo, nas hipóteses de dor ou sofrimento causado pela 

perda de um ente querido ou de uma grave lesão física/estética, dentre 

outras situações de inquestionável gravidade. Por todo o especificado, 

justifica-se a fixação das verbas indenizatórias por danos de cunho moral, 

a serem repassadas pela requerida ao autor, na quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor que reputo suficiente para amenizar o dano 

experimentado pelo reclamante e proporcional não só à extensão do dano 

moral; mas também à reprimenda ao ofensor pelo evento em questão, de 

modo a evitar a reiteração de condutas como trazida na inicial. Por fim, 

ressalte-se que de acordo com a jurisprudência consolidada no Superior 

Tribunal de Justiça a fixação da indenização a título de compensação por 

dano moral em valor inferior ao pretendido não implica sucumbência 

recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por PAULO HENRIK 

MONTECELLI CAVALCANTE em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. e 

CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de compensação por dano moral ao reclamante, sobre o qual sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil, a contar da 
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citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual 

(STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Retifique-se 

no polo passivo da ação para constar GOL LINHAS AÉREAS S/A., 

conforme requerimento constante da contestação, alterando no 

distribuição, autuação e PJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

22 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRUNO PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003718-74.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS BRUNO PORTO DA 

SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Em que pese à ausência do 

reclamante à sessão de conciliação, o autor apresentou pedido de 

desistência (Id. 14931486). Por outro lado, o Enunciado 90 do Fonaje 

autoriza a desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte 

reclamada. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação sem julgamento de mérito. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por MARCOS 

BRUNO PORTO DA SILVA na reclamação cível proposta em desfavor de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A., com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 22 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUFRIVEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010021-19.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: LUFRIVEL EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO S/A Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. São cabíveis embargos de declaração para 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Na 

espécie, verifica-se tratar-se de erro material, pois que há divergência no 

dispositivo da sentença dos embargos (Id. 12799487) onde constou o 

nome de terceiro estranho à relação processual. Assim, impõe-se o 

acolhimento dos embargos para declarar o dispositivo da sentença (Id. 

13218033) e adequá-lo quanto à identificação das partes litigantes no 

processo. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração para sanar o erro material e aclarar o dispositivo da sentença 

da seguinte forma: Ante o exposto, opino pelo recebimento e 

PROVIMENTO da pretensão apresentada nos Embargos à execução 

opostos por BANCO BRADESCO S/A. e DETERMINO o levantamento de R$ 

447,01 (quatrocentos e quarenta e sete reais e um centavo) corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

desembolso (garantia do juízo 12/04/18 – ID 12722949), e o remanescente 

deverá ser levantado para quitação do débito ao Embargado. No mais, 

permanece incólume a r.sentença tal como lançada. Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

23 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010742-39.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA DA SOLIDADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDECI FISS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010742-39.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: LUIZ PEREIRA DA SOLIDADE 

EXECUTADO: ILDECI FISS Visto. Dispensado o relatório. Considerando que 

não foi possível a intimação da exequente, por não atualizar o endereço 

nos autos e quedou-se inerte há mais de um ano, a extinção é medida que 

se impõe, consoante à regra do art. 485, II e III, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: II – o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III – por não promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ademais, se mostra 

desnecessária a intimação pessoal para prosseguimento do feito no 

âmbito dos Juizados Especiais, conforme artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde - 

MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001735-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CREUZA MARIA DE 
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FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. A reclamante alega desconhecer a origem da dívida de 

R$ 295,94 (duzentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro 

centavos), que resultou na inscrição do seu nome no cadastro de 

devedores. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação 

jurídica entre as partes, consubstanciada na contratação do cartão de 

crédito vinculado ao contrato n. 7097 660043973140, emitido em 

21.01.2014, cuja utilização se deu após o desbloqueio ocorrido em 

30.11.2017. Assim, a inscrição do nome da autora no Serasa se deu após 

o inadimplemento das faturas, e que a requerida apenas atuou no 

exercício regular de direito após a inadimplência da autora. Com efeito, 

verifica-se que a instituição bancária requerida juntou mídia em áudio que 

confirma a contratação do serviço pela reclamante, cujos arquivos não 

foram objeto de impugnação por parte da autora. Além disso, é possível 

constatar que a autora ainda autorizou e passou informações para a 

emissão de cartão adicional em nome de sua filha Karen Frutuosa. Além 

disso, os documentos juntados na contestação comprovam a existência 

de pagamentos de faturas anteriores aos débitos da cobrança objeto da 

inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, o que afasta 

por completo a possibilidade de fraude no caso em análise. Ademais, o 

endereço fornecido pela autora na conversa em áudio é possível 

constatar tratar-se do mesmo endereço fornecido na qualificação da 

reclamante na petição inicial, o que reforça a hipótese de afastamento de 

fraude para o caso em análise. Mesmo diante dessas provas nos autos, a 

reclamante limitou-se a defender que não contratou os serviços e 

reforçou o pedido de condenação da reclamada em danos morais. 

Contudo, cabia à reclamante apresentar provas de que não tenha sido ela 

a contratante do serviço, pois limitou-se a defender a inexistência de 

contratação desse serviço. Na espécie, não se aplica a inversão do ônus 

da prova. E, após a contestação, não vislumbro verossimilhança nas 

alegações da reclamante. Contratação não se demonstra apenas por meio 

de documento assinado. No mundo moderno há diversas formas de se 

contratar. Muitas avenças são realizadas por telefone, caixas eletrônicos 

ou pessoalmente. A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a 

prestação de serviços seguida da contraprestação. Cartão de crédito é 

serviço de fácil contratação e qualquer pessoa poderia contratar, 

notadamente no caso dos autos que o serviço foi contratado mediante 

contato telefônico. Os fatos narrados pela reclamante não convencem. E 

nem se cogite de fraude porque os fatos são incompatíveis com a fraude. 

Assim, a reclamante não comprovou o pagamento da dívida anotada no 

cadastro de inadimplentes, o que permite concluir que não houve 

cobrança indevida, e que a reclamada atuou no exercício regular de direito 

ao inserir o nome da autora no rol de inadimplentes. Indenização por danos 

morais, portanto, não é merecida; tampouco ser declarado inexiste o 

débito. Ressalte-se, por outro lado, que o pagamento de faturas não é 

compatível com a fraude, justamente porque o fraudador ou o 

estelionatário contrata justamente para não pagar e o nome do consumidor 

é inscrito no cadastro de inadimplentes. No caso em análise, houve 

pagamento de faturas em razão da utilização do cartão de crédito, sendo 

a cobrança devida e o apontamento no rol de inadimplentes regular. 

Ressalte-se, por oportuno, que a notificação prévia à inscrição da dívida 

não é de responsabilidade da reclamada, mas dos cadastros de 

inadimplentes (Súmula 359 do STJ). Sua falta, por si só, não dá direito ao 

recebimento de indenização por danos morais. Por fim, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços de cartão de crédito vinculado ao contrato 

n. 7097 660043973140, emitido em 21.01.2014. Assim, verificada a 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil. CONDENO ainda a reclamante ao pagamento de multa 

(diante do dever de comportamento ético das partes), ao pagamento de 

multa equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na reclamação cível proposta por CREUZA MARIA 

DE FIGUEIREDO em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A., com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por BANCO SANTANDER BRASIL S/A. em desfavor de 

CREUZA MARIA DE FIGUEIREDO, e CONDENO a reclamante ao pagamento 

da quantia de R$ 295,94 (duzentos e noventa e cinco reais e noventa e 

quatro centavos) à parte requerida, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a 

reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO EXTINTO o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). A isenção de custas e honorários nesta fase 

processual, não significa isenção do pagamento da multa por litigância de 

má-fé aqui fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 23 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011767-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011767-53.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE JERONIMO RODRIGUES 

DA SILVA EXECUTADO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. São 

cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro 

material (art. 1.022 do CPC). Na espécie, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses mencionadas. Isso porque o advogado da parte embargante tem 

e teve total acesso às decisões proferidas nestes autos. Observa-se que 

a sentença foi proferida no dia 08 de junho 2016, e a embargante opôs 

embargos da sentença no dia 24 de junho de 2016, conforme evento 

1479950, cuja sentença dos embargos foi proferida no dia 21 de 

novembro de 2016 (Id. 3283358). Assim, somente após o decurso do 

prazo da sentença, o credor apresentou pedido de cumprimento de 

sentença (Id. 9580976). A Lei n. 11.419/2006 (dispõe sobre a 

informatização do processo judicial) prevê que “as intimações serão feitas 

por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do 

art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 

eletrônico”. Ao contrário do que foi argumentado pelo embargante não há 

nenhuma informação oficial expedida pela Secretaria do Juízo de que as 

intimações não tenham sido direcionadas as advogados cadastrados nos 

autos. Aliás, o cadastramento para receber intimações dos atos 

processuais é ônus da parte interessada. Frisa-se que até a sentença 

dos embargos (Id. 3283358) a executada estava recebendo as 

intimações, mas somente após o início da fase de execução a parte 

executada informou que não foi intimada da fase do cumprimento de 

sentença. Dessa forma, em não havendo prova quanto ao prejuízo da 

executada, de rigor a rejeição dos presentes embargos. Ante o exposto, 

REJEITO os Embargos de Declaração opostos por LOJÃO DOS MÓVEIS à 

decisão exarada no evento 12691128, pelo que determino o 

prosseguimento da execução em seus termos. Submeto os autos ao M.M. 
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Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 23 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001556-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 24 de Outubro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004963-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 24 de Outubro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-86.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUNES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILSON BIEGER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último despacho (id:5909902). Nesta esteira, considerando 

que a parte Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é 

medida imperiosa. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de Outubro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-34.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PORTELA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010462-34.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: DEBORA PORTELA DA SILVA Visto. Dispensado o 

relatório. Considerando que intimado da determinação de id. 11320542, o 

autor quedou-se inerte para promover diligência que lhe competia, a 

extinção é medida que se impõe, consoante à regra do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito 

quando: II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III – por não promover os atos e as diligencias que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Ademais, se mostra desnecessária a intimação pessoal para 

prosseguimento do feito no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. Posto isto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)
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EMERSON FACHINETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (REQUERIDO)

P A REZENDE & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002105-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EMERSON FACHINETTO, 

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME REQUERIDO: COOPERATIVA 

AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA., P A REZENDE & CIA LTDA Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Inicialmente, afasto 

a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a 

causa arguida pelas reclamadas, tendo em vista que a prova documental 

juntada nos autos é suficiente para a análise da controversa apresentada. 

Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial entendo que versa sobre 

questão de mérito, uma vez que a ausência de documento indispensável à 

comprovação da pretensão do autor acarretará a improcedência do 

pedido, em razão do não cumprimento do disposto no artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil. Porém, não é o caso dos autos, uma vez que os 

documentos que instruem a inicial possibilitaram às requeridas o exercício 

do contraditório, tanto que apresentaram contestação de mérito sobre a 

pretensão da parte autora. Por outro lado, eventual ausência de 

habilitação do condutor do veículo, no máximo, poderia ser entendido como 

infração administrativa que não interfere no julgamento da causa. No 

mérito, a pretensão é improcedente. Isso porque o relatório juntado pelos 

reclamantes no evento 13491638 é inconclusivo, pois apenas apresenta 

nesta informação de entrada do veículo no pátio da empresa que ocorreu 

no dia 06.03.2017, às 19h17min, e não traz nenhuma informação quanto à 

data e horário de entrada e saída do veículo no pátio da empresa 

reclamada. Com efeito, o relatório juntado no evento 14305729 traz a 

informação de que o veículo dos autores, de placa JZV 3867, deu entrada 

nas dependências/pátio da reclamada no dia 09.03.2017, às 19hs17min, 

cuja saída foi registrada às 15hs15min, provavelmente no dia seguinte 

(10.03.2017) porque não há essa informação no relatório. Logo, não tendo 

os reclamantes comprovado suas alegações, sobretudo porque não se 

desincumbiram do ônus que lhes competia (art. 373, I, do CPC) a 

improcedência dos pedidos é medida de rigor. Por fim, a concessão da 

gratuidade da justiça à pessoa jurídica de direito privado com fins 

lucrativos, é possível. Contudo, a hipossuficiência econômica deve ser 

robusta, outorgando ao julgador a possibilidade de apreciar o pedido de 

forma minuciosa, não deixando margens de dúvidas da condição de 

miserabilidade. No caso dos autos, não há prova nesse sentido e, 

portanto, não é possível presumir que a recorrente necessita do favor 

legal requerido, presunção esta que somente poderá ser elidida mediante 

prova robusta nos autos. Assim sendo, indefiro a gratuidade da justiça à 

reclamante WIRIS TRANSPORTES. Defiro, por conseguinte, à gratuidade 

da justiça ao reclamante Emerson Fachinetto por se tratar de pessoa 

física, cuja insuficiência de recurso é presumida, nos termos do artigo 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil e, além disso, as requeridas não 

trouxeram nenhuma prova robusta nos autos a fim de comprovar que o 

autor possui condições financeiras para pagamento das custas 

processuais, sem interferência no sustento próprio e de sua família. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por EMERSON FACHINETTO e 

WIRIS TRANSPORTES em desfavor de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

LUCAS DO RIO VERDE LTDA. e P A REZENDE & CIA LTDA, e JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 24 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. TATTO FILIPPI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002057-60.2017.8.11.0045. REQUERENTE: M.R. TATTO FILIPPI - ME 

REQUERIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para 

corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Na espécie, verifica-se tratar-se 

de erro material, pois que a fundamentação da sentença se baseou em 

premissa equivocada. Isso porque de acordo com os fatos narrados na 

petição inicial a reclamante foi impedida contratar os serviços da 

reclamada em razão de processo judicial, não havendo, dessa forma, falar 

na existência de apontamento do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes. Aliás, o extrato emitido pelo Serasa (Id. 8041263) confirma 

essa afirmativa. Assim, a reclamante/embargada ficou privada de obter os 

serviços oferecidos pela embargante porque trata-se de única empresa 

que fornece esse tipo de serviço para a região onde está localizada a 

empresa reclamante. Com efeito, embora tenha constado na sentença a 

menção de inscrição no cadastro de inadimplentes, a decisão foi proferida 

utilizando-se de outros fundamentos, os quais não podem ser modificados 

em razão da oposição dos presentes embargos. No mais, manifesta a 

embargante, inconformismo, o que não pode ser objeto de embargos de 

declaração, devendo, a embargante, para tanto, utilizar-se da via 

adequada. Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de 

Declaração opostos por BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. à 

sentença exarada no evento 11083451 para tão somente excluir da 

fundamentação do julgado o erro material quanto à informação de que o 

nome da autora/embargada constava no cadastro de 

inadimplentes/Serasa, permanecendo, contudo, incólume as demais 

disposições na r.sentença tal como lançadas. Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR LOUREIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por FABIO 

JUNIOR LOUREIRO DE MORAES em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO 

OESTE S.A. Versa a presente demanda sobre alegado acidente ocorrido 

em pista administrada pela parte Requerida, na qual ante a alegada 

existência de objetos na pista que ocasionaram danos patrimoniais ao 

veículo da parte Requerente. Em sua tese inaugural a parte Requerente 

pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela existência 

de relação de consumo, bem como responsabilidade objetiva da 

concessionária. Em sede de contestação aduz a Requerida, em síntese, a 

ilegitimidade passiva da concessionária bem como a não aplicação do CDC 

e ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. Em 

relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da Reclamada para 

responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que 

não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que tal tese não merece prosperar pois não há como 

incumbir culpa a terceiro pela existência de objetos na pista, tendo em 

vista ser de responsabilidade da Requerida a manutenção da 

conservação e segurança da rodovia. Passo a análise do mérito. As 

concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os 

usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, 

respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, 

pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, 

inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de buracos e/ou 

objetos na pista. A responsabilidade da parte Requerida é objetiva, não 

apenas em face do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os 

motoristas que ali trafegam evidentemente enquadram-se no conceito dos 

consumidores (art. 2º, CDC); bem como em face do disposto no art. 37, 

§6º, CF. E neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PEDRA NO LEITO DA PISTA. RODOVIA 

PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Responsabilidade 

objetiva: cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia 

zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, 

por força da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. 

2. Nexo causal: a prova dos autos indica que os fatos ocorreram de 

acordo com a versão contida na inicial e no documento entregue pela ré 

ao autor - de que os danos no automóvel deste decorreram do impacto 

contra uma pedra que havia sobre o leito da pista. Ausência de prova apta 

a demonstrar a culpa do autor, exclusiva ou mesmo concorrente. 3. Danos 

morais: não há provas de que o acidente tenha acarretado ao autor 

transtornos que desbordem a normalidade de eventos semelhantes, não 

trazendo o caso em pauta hipótese de dano moral "in re ipsa". […] Apelos 

desprovidos. (Apelação Cível Nº 70045440484, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 15/08/2013 - grifo nosso) Em sua contestação a parte 

Requerida afirma que a parte requerente não comprovou os fatos 

constitutivos e que efetua inspeções periódicas, contudo, não trouxe aos 

autos quaisquer elementos probatórios aptos a contrapor os argumentos 

expostos pela parte Requerente. O ônus probatório de culpa exclusiva da 

parte Requerente incumbia à parte Requerida, nos termos do art. 373, II, 

CPC. Porém, esta limitou-se a supor culpa de terceiro sem nada de 

concreto trazer aos autos. Ademais, a causa do sinistro “pequenos 

objetos sobre a pista”, evidencia a responsabilidade da parte Requerida 

em manter a conservação e segurança de seus usuários. A prova do 

dano material resta cabalmente demonstrada nos orçamentos anexados 

aos autos. A exigência da parte Requerida, no sentido de ter nota fiscal e 

recibo não se mostra razoável, pois pagamento do serviço com 

recebimento então de recibo e nota fiscal é emitido somente após a 

contratação do serviço. Seria impensável exigir do consumidor que 

providenciasse além de 3 (três) orçamentos, 3 (três) notas fiscais, visto 

que implicitamente a parte Requerida exigiria de seus usuários o 

pagamento triplo dos serviços. Dessa forma, acolho a pretensão quanto 

aos aludidos danos materiais, condenando a reclamada no pagamento de 

R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) ao reclamante. Por fim, no que tange 

ao dano moral estes não merecem guarida uma vez que os contratempos 

elencados como ensejadores do pleito indenizatório trataram-se de 

desdobramentos naturais do sinistro, não vislumbrando-se qualquer 

ofensa específica à honra da parte Requerente. Neste sentido 

destaca-se: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDRAS DERRAMADAS NA PISTA POR OUTRO 

VEÍCULO – MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE RODOVIA SOB 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA – ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – 

PREJUÍZO MATERIAL DE PEQUENA MONTA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECUSOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil da concessionária de 

serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição 

Federal. Demonstrado nos autos que o dano material em veículo foi 

causado por pedras derramadas na pista por outro veículo em rodovia sob 

concessão de serviço público, há que ser mantida a responsabilidade civil 

da concessionária, pois a esta compete fornecer a segurança que os 

usuários da rodovia e se não o fez, tornou o serviço prestado, 

inexoravelmente, defeituoso. Se o acidente, conquanto tenha gerado 

algum grau de desconforto ao requerente, não foi capaz de gerar 

prejuízos imateriais relevantes, não se vislumbrando a ocorrência de 

transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos 

de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral. 

(TJMT, Ap 142853/2015, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 

21/03/2016 - grifo nosso). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 580,00 

(quinhentos e oitenta reais) a título de DANOS MATERIAIS devidamente 

atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir 

da citação; e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de Outubro 

de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004351-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BANDEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada deixou de comparecer em audiência 

conciliatória. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento 

antecipado da lide. A parte requerida foi devidamente citada, conforme se 

verifica dos autos. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 

da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 
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verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

parcialmente procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou 

que cumprir com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outra anotação em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato aportado aos 

autos, verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas 

em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e, por outro lado, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica isento do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a Autora postula pela DESISTÊNCIA 

da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não possui mais 

interesse no prosseguimento da demanda, bem como, considerando que 

em sede de JEC não se faz necessária a anuência da parte requerida, 

tenho como medida imperiosa a extinção da presente demanda. Além do 

mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. 

Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a 

presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de Outubro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000263-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IODETE DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000263-04.2017.8.11.0045 Valor da causa: $10,560.00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: IODETE DIAS DA 

ROCHA Endereço: RUA MALAQUITA Q. 31-E LOTE N.16, S/N, TESSELE 

JUNIOR, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido Certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada, 

impulsiono os autos para intimar as partes a requerem o que entender de 

direito no prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ. LUCAS DO 

RIO VERDE, 24 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000378-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000378-59.2016.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: JOÃO FERNANDES DE SOUZA REQUERIDA: LUCELIA 

OLIVEIRA VISTO. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove o recolhimento referente às custas judiciais, tendo em 

vista que conforme anexo só encontra recolhido o valor da taxa judiciária, 

sob pena de extinção. Cumpra-se às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004387-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004387-64.2016.8.11.0045 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: NEUZA CAMARGO 

DA SILVA Endereço: RUA 16, 46, LUCAS DO RIO VERDE, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no 

prazo legal, impugnar à contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 
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outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000756-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUSA CHAGAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000756-15.2016.8.11.0045 Valor da causa: $4,131.70 ESPÉCIE: 

[ACESSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Endereço: 

RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE, 377, 2 andar, SANTO 

AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04710-090 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO DE SOUSA CHAGAS Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, 673, 

JAIME SEITI FUJI, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e 

dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de 

mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 24 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000213-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EXODUS - D30 

(RÉU)

SOLCROP INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000213-75.2017.8.11.0045 Valor da causa: $241,000.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FERTI 

RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Endereço: Avenida da 

Produção, 366-W, Bandeirantes, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: SOLCROP INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA Endereço: Elzon Furlan, 131, Distrito Industrial, OLÍMPIA - 

SP - CEP: 15400-000 Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS EXODUS - D30 Endereço: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 

ANDAR 3, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-002 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para no prazo legal impugnar à contestação LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001599-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001599-77.2016.8.11.0045 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: LURDES 

GONCALVES Endereço: Avenida Tocantins, 0227 - E, Rio Verde, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE Endereço: Avenida América do Sul, 2500, 

Parque dos Buritis, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000735-05.2017.8.11.0045 AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: 

GENERAL MOTORS DO BRASIL REQUERIDOS: COORDENADORIA DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO CONCESSÃO 

DE TUTELA ANTECIPADA aviada por GENERAL MOTORS DO BRASIL em 

desfavor da COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON 

DE LUCAS DO RIO VERDE. Considerando a audiência designada para a 

data de 01.06.2017, conforme decisão de ID n° 5798283, encaminhe-se os 

autos CEJUSC, para a realização do ato conciliatório. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de maio de 2017. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000735-05.2017.8.11.0045 Valor da causa: $18,508.00 ESPÉCIE: 

[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

GENERAL MOTORS DO BRASIL Endereço: GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA, AVENIDA GOIÁS 1805, BARCELONA, SÃO CAETANO DO SUL - SP 

- CEP: 09550-900 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Endereço: Avenida Para, 720, Alvorada, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à 

contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de outubro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003336-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOZIR DEORR - ME (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003336-18.2016.8.11.0045 Valor da causa: $81,657.53 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOZIR DEORR - ME Endereço: Avenida 

Rio Grande do Sul, 53, Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002538-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055/O 

(ADVOGADO(A))

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1002538-57.2016.8.11.0045 Valor da causa: $22,497.12 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, FINANCIAMENTO DE PRODUTO]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE SOARES DOS SANTOS 

Endereço: Rua Ypê, 159, E, Jardim Primavera, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): CRISTIANE SOARES DOS SANTOS A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para impugnar a 

contestação, no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001225-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE DE CARVALHO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001225-27.2017.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JUNIOR e Outro REQUERIDA: 

CIBELE DE CARVALHO DA SILVA VISTO. Em uma breve análise dos 

autos, verifico que não restou demonstrada a alegada impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais do requerente, assim, determino a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora instrua o feito com cópias das três últimas declarações de imposto 

de renda ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita. Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda 

ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de 

maio de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FREITAS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000667-55.2017.8.11.0045 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: SABRINA FREITAS 

COSTA Endereço: RUA AMAZONITA, 39, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Endereço: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1.188, VILA JAGUARA, 

PARQUE ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05106-000 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, 

para no prazo legal, impugnar à contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 24 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001204-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE SOUSA SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001204-85.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: HUMBERTO DE SOUSA SERPA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. Intime-se o autor para, querendo e no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação (Id n.º 3219057) e documentos à ela anexos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de outubro de 2017. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

HUMBERTO LANOT HOLSBACH OAB - MT20112/B (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DESPACHO Considerando a certidão retro, ordeno a intimação pessoal do 

exequente, para que dê o regular andamento, no feito, no prazo de 

5(cinco), dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003717-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RODRIGUES DE NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Intime-se novamente o advogado do autor, para que cumpra o 
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despacho exarado no Id. 4297498, no prazo de 10(dez) dias, já que 

consta no id 4699194, assinatura do advogado, contudo não houve a 

juntada de petição respectiva. Cumpra-se. expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001972-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACK ANTONIO CAROLO VALDEVINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FLOR SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N°: 1001972-11.2016.8.11.0045 AUTOR: JACK 

ANTONIO CAROLO VALDEVINO RÉU: JESSICA FLOR SILVEIRA VISTOS. 

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da certidão de ID n° 5054128, requerendo o que entender de 

direito, para o devido prosseguimento do feito. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001972-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACK ANTONIO CAROLO VALDEVINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FLOR SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N°: 1001972-11.2016.8.11.0045 AUTOR: JACK 

ANTONIO CAROLO VALDEVINO RÉU: JESSICA FLOR SILVEIRA VISTOS. 

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da certidão de ID n° 5054128, requerendo o que entender de 

direito, para o devido prosseguimento do feito. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003234-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA THOME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada, impulsiono os 

autos para intimar as partes a requerem o que entender de direito no 

prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003245-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HARRISON FERNANDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003245-88.2017.8.11.0045 Valor da causa: $46,850.00 ESPÉCIE: 

[PLANOS DE SAÚDE, SERVIÇOS HOSPITALARES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: HARRISON FERNANDO DA SILVA 

Endereço: rua pitomba, 2944, s, jardim cerrado, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Endereço: Avenida 

marginal esquerda, 1141, centro sul, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação 

LUCAS DO RIO VERDE, 24 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003617-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE OLIVEIRA CATARINO DO E SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003617-37.2017.8.11.0045 Valor da causa: $7,736.02 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO HONDA S/A. Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO 

BUSTAMANTE, 377, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04710-090 

POLO PASSIVO: Nome: WENDER DE OLIVEIRA CATARINO DO E SANTOS 

Endereço: AV JACARANDA, 1424, S QD18 L20, JD CERRADO, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, 

impugnar à contestação LUCAS DO RIO VERDE, 24 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102990 Nr: 248-23.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SOCORRO MARIANO VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:18400/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL 

juntado, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24572 Nr: 2410-69.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE JESUINA QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Autora para 
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manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89648 Nr: 3534-77.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA MARIA DE MELLO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO JUNIOR 

NUNES DA SILVA, para devolução dos autos nº 3534-77.2013.811.0045, 

Protocolo 89648, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15429 Nr: 1316-57.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUCCINI, VALDECIR ADEMIR SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO RONALDO CESÁRIO DA SILVA, PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81494 Nr: 708-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARVALHO BARRA, ANGELA 

VITORIA GOMES DA COSTA CALDEIRA, AMARILDO DELIBERALLI, MARIA 

ARMINDA MARQUES P DE LIBERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:13.512-A-MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) DERLISE MARCHIORI, PARA DEVOLVER 

OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85575 Nr: 5172-82.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I - Saem as 

partes intimadas a apresentarem seus memoriais no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, iniciando-se pelo embargante. III – Cumpra-se. Nada mais 

havendo a tratar, a MM.ª Juíza determinou o encerramento do presente 

termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39561 Nr: 4588-83.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR KRAEMER -ME, CLAUDIMIR 

KRAEMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT, REGINALDO FERNANDES - OAB:MT/9.638

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Retifique-se a certidão de p. 120, considerando que os embargos 

encontram-se apensados aos presente autos e inclusive já foram 

julgados. Por outro lado o prazo para interposição dos embargos conta-se 

da data da juntada aos autos do mandado de citação, conforme despacho 

de p. 88, e não da data da initmação da penhora.

Após, intime-se o exequente, para requerer o que entender de direito, 

dando o regular andamento no feito, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39561 Nr: 4588-83.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR KRAEMER -ME, CLAUDIMIR 

KRAEMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT, REGINALDO FERNANDES - OAB:MT/9.638

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Verifica-se que à p. 108, que foi deferida a penhora dos bens dados em 

garantia na Cédula de Crédito Industrial, encartada às pp. 36/40 dos autos.

Assim, desentranhe-se o mandado executivo, para que seja cumprido pelo 

oficial de justiça.

Sem prejuízo, determino ainda que se faça às publicações e intimações 

conforme requerido à p. 109/109v. Anote-se na capa dos autos e onde 

mais couber.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 129531 Nr: 5413-17.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIANA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Cite-se, constando no mandado às advertências e formalidades legais, 

CONFORME ABAIXO:

O executado a pagar as prestações vencidas e as que vierem a vencer 

no curso do processo, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, advertindo-o de que se 

assim não proceder será protestado o titulo judicial e decretada a sua 

PRISÃO CIVIL, nos termos do recomenda o artigo 528, §§ 1º e 3º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser recolhido na Cadeia Pública deste 

Município.

 Se o devedor pagar a prestação alimentícia, ficará suspensa a ordem de 

prisão ou se expedirá o alvará de soltura.

 O cálculo consta à p. 17.

Conste no mandado citatório que o débito cobrado deverá ser depositado 

na conta corrente, indicada à p. 05/verso.
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Apense-se aos autos nº. 5763-39.2015.811.0045 (Código. 113466).

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000756-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUSA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000756-15.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ANTONIO DE SOUSA CHAGAS VISTO. Considerando a 

inércia certificada nos autos, intime-se pessoalmente a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º do CPC). Decorrido o prazo in 

albis, certifique-se a escrivania. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de maio de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1034501 Nr: 4660-64.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSN, VdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS, VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus Porto 

Silva Scotton - OAB:OAB/MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Regina Leite 

Gnutzmann - OAB:19.383-0/MT

 Considerando que há petição pendente de juntada, devolvo o feito ao 

cartório para respectiva providência.

Após, retornem-me conclusos para análise da manifestação de fls. 25 e 

demais pedidos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.O. MACHADO - ME (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1000035-04.2017.8.11.0021. REQUERENTE: LUIZ 

ANTONIO BATISTA DO PRADO REQUERIDO: E.O. MACHADO - ME, 

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 1. Diante da ausência 

de tempo hábil para cumprimento das deliberações para a solenidade 

designada para o dia 25.10.2018, REDESIGNO a Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 14 (quatorze) de março de 2019, às 16h00min. 2. 

Cancelo a audiência anteriormente designada. 3. Proceda-se com as 

intimações necessárias, observando todos os termos da decisão anterior 

(ID nº 14841069). 4. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. 

ÁGUA BOA, 24 de outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1022788 Nr: 4762-23.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz de Souza, Leila Miriam Gilbert de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/GO 38.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 Trata-se de embargos do devedor ajuizado por JORGE LUIZ DE SOUZA e 

LEILA MIRIAM GILBERT DE SOUZA em face de JOSÉ MACHADO DA 

SILVA, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos do processo, este Juízo acolheu a preliminar 

ventilada na contestação do embargado a fim de determinar que os 

embargantes efetuassem o pagamento das custas e despesas 

processuais com base no proveito econômico (fls. 67/68). Contudo, 

apesar de intimados (fl. 69), não promoveram o adimplemento.

 O embargado pugnou pela extinção do processo (fls. 70/71).

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque os embargantes não efetuaram o pagamento das custas e 

despesas processuais com base no proveito econômico nos termos 

consignados na decisão acostada às fls. 67/68 e mesmo após ser 

devidamente intimados para tal fim (fl. 69).

Portanto, trata-se de hipótese da ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Ademais, 

observando-se o princípio da razoabilidade, o trabalho realizado pelo 

advogado, o tempo do serviço executado, a natureza da demanda e o fato 

de a questão acolhida não ter adentrado ao mérito da causa, em atenção 

ao critério equitativo da norma disposta no art. 85, §8º do Código de 

Processo Civil, este CONDENA os embargantes ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001278-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GHILHERME SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001278-46.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de busca e 
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apreensão ajuizada por BANCO RODOBENS S/A em face de GUILHERME 

SILVA PEREIRA, ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse 

do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento de prestações em 

negócio jurídico. Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora 

e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, 

DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na 

inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo 

requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 

2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida 

pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as 

alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRASILINA PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PEREIRA DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001519-20.2018.8.11.0021 DECISÃO Em análise ao recebimento 

da petição inicial, verifica-se que a demandante visa à demarcação de 

área que estaria sendo objeto de certificação através de procedimento de 

georreferenciamento. Contudo, apesar da regra do art. 574 do Código de 

Processo Civil[1], o demandante não indicou no polo passivo todos os 

confinantes da linha demarcanda. Como se pode perceber, a indicação 

dos referidos confinantes é hipótese de litisconsórcio passivo necessário, 

sob pena de tornar ineficaz eventual sentença de procedência. Além 

disso, apesar de o requerente visar acostar documentos que indicam a 

área, objeto de procedimento de georreferenciamento, de outro lado, não 

descreveu de forma pormenorizada os limites que pretende constituir ou, 

eventualmente, renovar. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[2] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando 

não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320[3] do 

mesmo diploma instrumental. 1 – Diante da constatação de existência de 

outros confinantes, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a inclusão deles no polo passivo, concernente 

aqueles relativo à área demarcanda, bem como colacione aos autos a 

descrição pormenorizada e especificada dos limites que pretende 

constituir, sob pena de indeferimento da inicial. 2 – Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito [1] Art. 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da 

propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, 

descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e 

nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. [2] Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. [3] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001476-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA FERREIRA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE OLIVEIRA CRUZ OAB - GO51539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VIACAO XAVANTE LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001476-83.2018.8.11.0021 DECISÃO Em análise ao recebimento 

do feito, a autora ajuizou a demanda de indenização por dano moral e 

material. Pelo que se verifica da petição inicial, direcionou-se a pretensão 

ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT. Contudo, 

a distribuição da demanda foi realizada de forma incorreta, visto que a 

pretensão foi encaminhada via procedimento ordinário à Vara Comum 

desta Comarca de Água Boa/MT. 1 – Portanto, diante da constatação de 

que a distribuição se deu de forma incorreta, com fundamento no art. 288 

do Código de Processo Civil, este Juízo DETERMINA a remessa do 

presente feito ao Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT para 

análise do recebimento da petição inicial. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

23 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99686 Nr: 2074-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Geraldo Batista da Cunha, Hellen Martins da Cunha, 

Edilson Martins Barbosa Silva, Elias Bueno de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar advogado(s) do(s) Réu(s) do despacho de fls23, 

abaixo transcrito: Trata-se de pedido de restituição da motocicleta 

I/HONDA CBR RACCING 1000 RR, cor preta e branca, ano e modelo 2006, 

placa HFL-4488, chassi JH2SC57976M200111 formulado por WEBER 

MARCOS ANANIAS BARBOSA.

Ocorre que HELLEN MARTINS DA CUNHA também formulou pedido de 

restituição da referida motocicleta nos autos sob o Código n. 99686 

(apenso).

Naqueles autos sob o Código n. 99686 (apenso) este Juízo decidiu que:

“Quanto ao pedido de restituição da motocicleta I/HONDA CBR RACCING 

1000 RR, cor preta e branca, ano e modelo 2006, placa HFL-4488, chassi 

JH2SC57976M200111.em favor de HELLEN MARTINS DA CUNHA, entendo 

que não há como deferir o pedido, posto que também tramita neste Juízo 

pedido formulado por WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA, sob o 

Código n. 1022410 (apenso), o qual também alega ser o legítimo 

proprietário do bem, o que gera dúvida acerca de sua propriedade, não 

sendo possível neste momento o Juízo Criminal decidir a questão, razão 

concedo as partes HELLEN MARTINS DA CUNHA e WEBER MARCOS 

ANANIAS BARBOSA o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem 

acerca da questão e dos documentos constantes nos autos, trazendo aos 

autos elementos suficientes para este Juízo decidir sobre a propriedade e 

eventual depósito do bem.”

Portanto, manifeste-se a parte WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA no 

prazo de 10 (dez) dias acerca da questão e dos documentos constantes 

nos autos sob o Código n. 99686, trazendo aos autos elementos 

suficientes para este Juízo decidir sobre a propriedade e eventual 
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depósito do bem.

Com o aporte da manifestação ou decurso do prazo, vista ao Ministério 

Público e façam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99686 Nr: 2074-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Geraldo Batista da Cunha, Hellen Martins da Cunha, 

Edilson Martins Barbosa Silva, Elias Bueno de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s Requerente(s) para que, no 

prazo legal, se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça fls.64, C E R 

T I D Ã O

Certifico eu, Silvia Helais de Azevedo, que em cumprimento à 

determinação do Juiz de Direito da 3° Vara desta Comarca, Autos código 

n. 99686, que na data de 06/09/2018 as 16h:55m, me dirigi até o endereço 

indicado e lá estando, não foi possível proceder a ENTREGA ao 

requerente EDILSON MARTINS BARBOSA SILVA, pois não o localizei, não 

existe a numeração indicada (813), no 811 há uma empresa de revenda 

de carros, perguntei pelo mesmo lá e o mesmo é pessoa desconhecida e o 

próximo número é o 861 que também desconhecem o mesmo. Diante do 

exposto devolvo o mandado no aguardo de demais deliberações. O 

referido é verdade e dou fé.

Água Boa, 10 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1022410 Nr: 4491-14.2017.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Weber Marcos Ananias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdivino Damião Neres - 

OAB:OAB/GO 32.125-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar advogado(s) do(s) Réu(s) do despacho de fls23, 

abaixo transcrito: Trata-se de pedido de restituição da motocicleta 

I/HONDA CBR RACCING 1000 RR, cor preta e branca, ano e modelo 2006, 

placa HFL-4488, chassi JH2SC57976M200111 formulado por WEBER 

MARCOS ANANIAS BARBOSA.

Ocorre que HELLEN MARTINS DA CUNHA também formulou pedido de 

restituição da referida motocicleta nos autos sob o Código n. 99686 

(apenso).

Naqueles autos sob o Código n. 99686 (apenso) este Juízo decidiu que:

“Quanto ao pedido de restituição da motocicleta I/HONDA CBR RACCING 

1000 RR, cor preta e branca, ano e modelo 2006, placa HFL-4488, chassi 

JH2SC57976M200111.em favor de HELLEN MARTINS DA CUNHA, entendo 

que não há como deferir o pedido, posto que também tramita neste Juízo 

pedido formulado por WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA, sob o 

Código n. 1022410 (apenso), o qual também alega ser o legítimo 

proprietário do bem, o que gera dúvida acerca de sua propriedade, não 

sendo possível neste momento o Juízo Criminal decidir a questão, razão 

concedo as partes HELLEN MARTINS DA CUNHA e WEBER MARCOS 

ANANIAS BARBOSA o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem 

acerca da questão e dos documentos constantes nos autos, trazendo aos 

autos elementos suficientes para este Juízo decidir sobre a propriedade e 

eventual depósito do bem.”

Portanto, manifeste-se a parte WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA no 

prazo de 10 (dez) dias acerca da questão e dos documentos constantes 

nos autos sob o Código n. 99686, trazendo aos autos elementos 

suficientes para este Juízo decidir sobre a propriedade e eventual 

depósito do bem.

Com o aporte da manifestação ou decurso do prazo, vista ao Ministério 

Público e façam-me conclusos.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000451-38.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000451-38.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $27,004.67 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: TADEU MROZINSKI Endereço: AV.MACARIO 

SUBTIL OLIVIERA, 875, CASA, CENTRO, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 POLO PASSIVO: Nome: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME 

Endereço: RUA DOM AQUINO, 109, LOJA, DOM BOSCO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO para efetuar no prazo 05 (cinco) dias, o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado.ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). , 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FREITAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000356-08.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $15,648.66 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 POLO PASSIVO: Nome: CHARLES 

FREITAS VIEIRA Endereço: RIO BRANCO, S/N, VILA NOVA, PONTE 

BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação. Alto Araguaia-MT , 24 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75150 Nr: 3498-08.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 22 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68580 Nr: 79-77.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA APARECIDA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68580

Vistos.

 Intime-se a Parte Requerente para, se desejando, impugnar a contestação 

apresentada pela Parte Requerida, no prazo legal.

 Após, certifique e tornem os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61554 Nr: 305-19.2015.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2.0 HOTEIS SPE 2012 VI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA DE SOUZA 

JUNQUEIRA - OAB:177073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao 

artigo 1º da Lei 12.016/2009 jungido ao artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão grafada na exordial para 

CONCEDER a ORDEM DE SEGURANÇA a Impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que deferiu a liminar no pretérito.

 Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 

512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, e as anotações e baixas de estilo 

ARQUIVE-SE o presente feito.

 Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86744 Nr: 4831-58.2017.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IXDLS, JAXDL, MDAA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 86744

Vistos.

 Ante o ofício de referência 97, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação e/ou requerer o que entender necessário, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 85196 Nr: 4240-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALIA BARRETO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH BARRETO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 85196

Vistos.

DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 23, designo audiência do 

artigo 751 do Código de Processo Civil para o dia 22 de novembro de 2018 

às 15h00min (Horário Oficial do Estado), DEVENDO a Senhora Gestora 

expedir as devidas intimações.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87643 Nr: 5113-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CONSOLARO - 

OAB:7973

 Código n.º 87643

Vistos.

 DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 26, DEVENDO a Senhora 

Gestora proceder ao necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74273 Nr: 2899-69.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBD, VDCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 74273

Vistos.

 DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 48, DEVENDO a Senhora 

Gestora proceder ao necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62616 Nr: 739-08.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDA, IDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Código n.° 62616

Vistos.

 Acolho a manifestação ministerial de referência 114 e DEFIRO o requerido 

na referência 109, nos seguintes termos:

 I - Intime-se pessoalmente a Parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71745 Nr: 1421-26.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 71745

Vistos.

Trata-se de ação de guarda c/c alimentos c/c regulamentação de visitas 

com pedido liminar proposta por Emylle Thauany Silva Caravalho 

representada por Flaviane Aparecida Severino da Silva em desfavor de 

Thiego Borges Carvalho, todos devidamente qualificados.

Em seguida, após recebimento e providências pelo Juízo, a Requerente 

desistiu da ação, requerendo a extinção do feito (ref. 67).

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito (ref. 

71).

 Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Sem delongas.

 A Requerente desistiu do procedimento, não vislumbrando este Juízo 

qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos 

requeridos.

Neste sentido, § 5°, inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, acolho a 

manifestação Ministerial, HOMOLOGO a desistência desta demanda e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo 

Civil.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73061 Nr: 2214-62.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 73061

Vistos.

 DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 19, DEVENDO a Senhora 

Gestora providenciar o necessário.

 Ultrapassado o prazo da citação por edital, não comparecendo a 

Requerida, certifique.

 Atento a celeridade processual, não comparecendo a Requerida, desde 

já, nomeio a D. Advogada Dayana Azzulin Curi (OAB 13.963-A MT) como 

Curadora Especial, devendo patrocinar a defesa; registrando que os 
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honorários serão arbitrados ao final da lide.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96086 Nr: 2508-46.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96086

 Vistos.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência 04.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 22 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92923 Nr: 1209-34.2018.811.0020

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JOSE FERREIRA PAES 

FARIAS - OAB:16.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Cumprido o ato requerido, permaneçam os autos em cartório, pelo 

prazo legal, para que, em havendo interesse, e com procuração 

específica para a finalidade, possa ser feita carga e/ou vistas do presente 

feito. Transcorrido o prazo legal, com ou sem carga e/ou vistas, 

certifique-se e tornem-me conclusos para deliberação. Saem as partes 

presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91799 Nr: 694-96.2018.811.0020

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVANO, OSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 79095

Vistos.

 DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 15, designo audiência de 

conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 16h00min (Horário 

Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89681 Nr: 6050-09.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DA SILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 89681

 Vistos.

Constato que, após a contestação apresenta (ref. 08), a Senhora Gestora 

determinou a intimação da Parte Requerida, quando deveria ter sido 

intimada a Parte Requerente pra se manifestar.

Assim, intime-se a Parte Requerente para, se desejando, impugnar a 

contestação apresentada pela Parte Requerida (ref. 08), no prazo legal.

 Após, certifique e tornem os autos conclusos para deliberações.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 22 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 100346 Nr: 4121-04.2018.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL, NLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos princípios da proteção integral e melhor interesse dos 

menores, DEFIRO o requerido na inicial, para aplicação das medidas de 

proteção, nos seguintes termos:

 I - CONCEDO a guarda provisória dos menores Luiz Eduardo Barros 

Lopes e Maria Eduarda Borges Lopes a avó materna Sra. Rosângela 

Barros Cândido, DEVENDO a Senhora Gestora providenciar o necessário;

 II - Cite-se e Intime-se a Genitora das Adolescentes, para que, se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo no mesmo 

período comprovar que as Adolescentes encontram-se regularmente 

matriculadas em Unidade Escolar;

 III – Requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca que 

realizasse estudo psicossocial na residência dos Requeridos e da Avó 

Materna, devendo ser apresentado relatório circunstanciado no prazo de 

15 (quinze) dias;

 IV – Notifique o Conselho Tutelar desta decisão, devendo acompanhar o 

presente caso; e,

 V – ante as noticias de agressões, inclusive em relação a 

Requerida/Genitora dos menores, ENCAMINHE cópia integral dos autos ao 

Delegado de Policia Civil de Alto Araguaia – MT.

 Cumpridas as determinações, certifique e dê-se vistas ao Ministério 

Público para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000506-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA CORDEIRO (REQUERENTE)

WELLINGTON RODRIGO CORDEIRO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA FLORIANO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY PEREIRA DE SOUZA OAB - MT2964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Aparecido Cordeiro (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000506-86.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA FLORIANO CORDEIRO, WELLINGTON 
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RODRIGO CORDEIRO, FABIANA CRISTINA CORDEIRO REQUERIDO: 

ANTÔNIO APARECIDO CORDEIRO Vistos. 1. RECEBO a inicial, por estarem 

presentes os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, que segue 

procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015 e, ainda, 

com fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido com os requisitos 

exigidos. 3. Conforme regra do art. 721 do CPC/2015, por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC/2015), publicável uma única vez no 

DJE, CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss 

do mesmo Código Instrumental Civil. 4. Transcorrido o prazo, vistas ao 

MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC/2015. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55460 Nr: 1191-86.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SALLES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO SALLES DE SOUZA, Cpf: 

02931276111, Rg: 2.059.514-0, Filiação: Delair Aparecida Salles e Jose 

Herculano Oliveira de Souza, data de nascimento: 26/03/1988, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), (dc*). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pela Ministério Público 

Estadual, imputando ao Denunciado a prática, em tese, por três vezes do 

delito capitulado no artigo 155, § 4°, II, do Código Penal.

Despacho: Autos n. 1191-86.2013.811.0020 (cód. 55460).Vistos.1. 

Cuidam os autos de ação penal pública incondicionada intentada pelo i. 

representante do Ministério Público Estadual em desfavor do acusado 

Leandro Salles de Souza, qualificado no feito em epígrafe.2. Tendo em 

vista que o denunciado foi procurado em todos os endereços fornecidos 

nos autos, e ainda, a certidão negativa da tentativa de sua última citação 

(ref.: 32), DEFIRO cota ministerial de ref.: 35 e, por conseguinte, CITE-SE o 

denunciado Leandro Salles de Souza via editalícia para responder a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), 

oportunidade em que poderá arrolar testemunhas e juntar provas, tudo 

nos termos do art. 406 e seguintes do CPP, devendo constar no mandado 

citatório a informação ao denunciado de que se não possuir advogado, 

deverá declarar a este Juízo para que lhe seja nomeado Defensor 

Público.3. Superado o prazo da citação por edital, sem a apresentação de 

defesa pelo réu, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

6 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de outubro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84454 Nr: 3819-09.2017.811.0020

 AÇÃO: Suprimento de Capacidade ou de Consentimento para 

Casar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOC, ZMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAMON MARCOS VERISSIMO, Filiação: 

Elza Helena Verissimo da Silva, data de nascimento: 18/01/1979, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Suprimento Judicial de Idade para 

Casamento, em que os Requerentes pleiteam autorização judicial para 

celebração de casamento.

Despacho/Decisão: Vistos.1. DETERMINO a inclusão de RAMON MARCOS 

VERISSIMO no polo passivo da lide 2. Após, DETERMINO a citação por 

edital da parte requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, para sua regular 

ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando 

na espécie o regramento do artigo 256ss do CPC/2015.3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 13 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 09 de outubro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64681 Nr: 1757-64.2015.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR ANGELA MACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: TORNAR PÚBLICA a Sentença abaixo transcrita, que decretou 

a Interdição da Requerida, nomeando a Requerente CURADORA daquela.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação promovida em desfavor da Requerida 

visando que seja declarada a interdição desta, e nomeação da Requerente 

como sua Curadora.

Despacho/Decisão: Vistos. 1. LUZIA ANGELO DA SILVA requereu a 

INTERDIÇÃO de LUCIMAR ANGELA MACENA, qualificadas nos autos, 

aduzindo a incapacidade desta de gerir atos da vida civil por força de 

acometimento de distúrbio mental. 2. Interrogatório realizado à fl. 31. 3. O 

exame pericial judicial fora finalizado pelo expert e concluído que a 

requerida é portadora de esquizofrenia paranoide com surtos frequentes 

e “a segurada apresenta alterações grave e irreversível não conseguindo 

administrar seus bens ou expressas suas vontades” (ref. 68). 4. O 

representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do 

pedido exordial (ref. 93). 5. É o relato do necessário. 6. Fundamento e 

Decido. 7. Com efeito, a requerida deve, realmente, ser interditada, pois, 

examinada, concluiu-se que é portador de uma doença mental grave, qual 

seja, esquizofrenia paranoide grave, deveras, restando impossibilitada de 

compreender seus atos bem como de manifestar livremente sua vontade. 

8. Portanto, tem-se que, como explicam Silvio de Salvo Venosa e Carlos 

Roberto Gonçalves, pessoa natural é aquela a quem se atribuem direitos e 

obrigações (capacidade de direito), inerente a todo ser vivo, pois do 

nascimento com vida é que começa a personalidade, malgrado o 

resguardo dos direitos do nascituro desde a concepção, i.e., nascendo 

com vida os seus direitos retroagem a data da concepção. 9. Assim, toda 
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pessoa é capaz de adquirir direito e de contrair obrigações, sendo que a 

esta capacidade natural (genética) dá-se o nome de personalidade. Como 

bem observa Silvio de Salvo Venosa, a capacidade da pessoa é elemento 

limitador da personalidade, ou seja, a capacidade está para a 

personalidade assim como a competência para a jurisdição. 10. Deste 

contexto temos duas modalidades de capacidade, a saber: a) Capacidade 

de Direito (consiste justamente na capacidade natural de adquirir e de 

contrair obrigações); b) Capacidade de Fato (de Ação) (reside na 

capacidade pessoal de exercício dos atos da vida civil para adquirir 

direitos e obrigações). Daí resulta que a pessoa que possui ambas as 

modalidades diz-se portadora de uma capacidade plena, conquanto quem 

possuir somente a de direito diz-se portadora de uma capacidade relativa. 

11. Na seara dos direitos da personalidade, temos que à toda pessoa que 

não possa exercer pessoalmente os atos da vida civil (capacidade de 

fato) é atribuída uma incapacidade, a qual sempre será de ação, pois o 

direito brasileiro não admite incapacidade de direito, tendo em vista a 

prerrogativa genética legal (diversamente dos escravos no direito romano, 

os quais eram equiparados a objetos e não pessoas). 12. Desta forma, o 

art. 4º do Código Civil, utilizando-se de critérios biológicos (idade) e 

psicológicos (discernimento e autodeterminação) estipula serem 

relativamente incapazes os: a) os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos; b) os ébrios habituais e os viciados em tóxico; c) aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; d) os pródigos. 13. De bom alvitre lembrar que aos incapazes 

não se aplica o instituto romano da restitutio in integratum, aplicável nos 

casos de negócio válido quanto se configurava prejuízo ao incapaz 

(arrependimento legal). 14. Assim sendo, quanto aos casos de insanidade 

mental de forma duradoura e permanente (inciso III), bem como aos casos 

dos ébrios eventuais e dos viciados em tóxicos (II), dos pródigos (IV) e, 

ainda, aos casos de menoridade relativa (inciso I), será aplicada a 

incapacidade relativa, a qual cessará com o suprimento da idade ou pela 

cessação dos efeitos psicológicos (cura ou retorno das faculdades 

mentais), nos exatos termos do princípio rebus sic stantibus. 15. É cediço 

que a incapacidade cessa pelo término da causa motriz (rebus sic 

stantibus) ou pela emancipação (voluntária, judicial ou legal). A 

Emancipação voluntária se dá pelos pais, mediante escritura pública, 

ficando estes somente responsáveis pela responsabilidade dos atos 

ilícitos praticados pelo emancipado (STF), sendo que a divergência dos 

pais pode ser suprida pelo juiz e, tal modalidade de emancipação somente 

produz efeitos após registro público (91-LRP). A emancipação judicial 

dá-se a favor do tutelado, pelo juiz, também só produzindo efeito após 

registro público (91-LRP). A emancipação legal dá-se pela ocorrência de 

situações tipificadas que presumam necessário discernimento do incapaz 

para a prática de atos da vida civil, v.g., casamento, colação de grau em 

nível superior, serviço público, atividade comercial ou emprego que 

permitam economia própria. Nesta modalidade legal de emancipação, não 

se faz necessário o registro público, produzindo efeitos desde a 

caracterização do fato. 16. Nesta senda, oportuna a lição do Prof. Antônio 

Carlos Marcato, ao discorrer que as pessoas físicas, ou naturais, tem 

capacidade de direito, ou seja, aptidão para adquirir direitos na órbita civil, 

desde o nascimento até a morte – assegurados, ainda, os direitos do 

nascituro. Todavia, nem todas ostentam capacidade de fato, que é a 

aptidão para a prática, pessoalmente, dos atos da vida civil, razão pela 

qual devem ser representadas ou assistidas pelas pessoas designadas 

pela lei. Então, ao lado das pessoas capazes, há os absolutamente 

incapazes para o exercício pessoal dos atos da vida civil e os 

relativamente incapazes para certos atos, ou à maneira de exercê-los, os 

quais devem ser, respectivamente, representados ou assistidos por quem 

de direito. 17. Com a mesma maestria, continua o jurisconsulto paulista a 

discorrer que a sentença de interdição tem natureza constitutiva, 

produzindo efeitos desde logo, mesmo estando sujeita a apelação, sendo 

certo que aquela deverá ser inscrita no Serviço Registral de Pessoas 

Naturais e publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial, por três 

vezes, com intervalo de dez dias entre uma publicação e outra, devendo 

constar do edital os nomes do interdito e seu curador, as causas da 

interdição e os limites da curatela. 18. Com efeito, restando caracterizada 

a incapacidade relativa da requerida, mediante laudo médico perpetrado 

nos autos, inclusive com concordância das partes, mister se faz 

reconhecer a necessidade de interdição e nomeação de curador legal, 

nos termos da legislação de regência. DISPOSITIVO 19. Ante ao exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida, qualificada nos autos, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do art. 4º do Código Civil, e, de acordo com o art. 755, I, 

do CPC, NOMEIO-LHE CURADORA a Sr.ª LUZIA ANGELO DA SILVA, com o 

escopo de representá-la junto ao INSS, Cartório de Títulos, Cartório de 

Registro de Imóveis e futuras ações judiciais. 20. Isenção de custas e 

despesas processuais ut Lei 1.060/50. 21. Em obediência ao disposto no 

art. 755 do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no competente Registro Civil e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. 22. CIENTIFIQUE-SE o MPE. 

23. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. 24. P. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 8 de janeiro de 2018. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 23 de outubro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59498 Nr: 2072-29.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2072-29.2014.811.0020 (cód. 59498).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentação de resposta à acusação (ref. 34), estando o feito 

apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. 

Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 14h10min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no 

DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 

370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

23 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89783 Nr: 6122-93.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 10 dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, cujo valor é o equivalente a 

R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, sendo que a parte deverá contatar a 

central de oficial de justiça da comarca, por meio do telefone 

66-34811244, a fim de colher a informação da quilometragem a ser 

percorrida. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva
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Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-62.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELIO GOMES MATARAGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 03/12/2018, às 13:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 24 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-30.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 06/11/2018, às 15:10horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

24 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-84.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO FLORENCIO DIAS DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar, caso queira, nos termos do 

Art. 1º do Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-47.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

3 R TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.G. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 03/12/2018, às 13:50 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 24 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-53.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & CARVALHO DE OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 06/11/2018 , às 15:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 24 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Intimação

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, por meio dos seus advogados DR. 

FAGNER DA SILVA BOTOF, OAB/MT 12.903 e DR. RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA, OAB/MT 8.184-A habilitados nos autos para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 597,51 ( quinhentos e noventa sete reais e 

cinquenta um centavos ), a que ficou condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 185. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para fins de 

custas judiciais e R$ 184,11 (cento e oitenta quatro reais e onze 

centavos) para fins de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

–PRIMEIRA INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou 

Remanescente), preencher os campos com o numero único do processo , 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do fórum.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130714 Nr: 6944-21.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDSD, LDSD, CRDS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 332 de 839



 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Fevereiro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94644 Nr: 4209-20.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divorcio Direto Consensual c/c Regulamentação de 

Guarda, Direito de Visita e Pensão de Alimentos proposta por PATRÍCIA 

SUQUERE DA CONCEIÇÃO e JOSÉ ROBSON SILVA DOS SANTOS.

As fls. 67 o exequente informou o pagamento da dívida, imperando-se a 

extinção pelo pagamento.

Isto posto, tendo sido a obrigação satisfeita, JULGO EXTINTO o processo 

com base no artigo 924, II do CPC.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade da justiça à parte requerida.

Certifique-se o trânsito, arquivando-se o feito com baixa definitiva no 

sistema.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres - (MT) 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115078 Nr: 4796-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAP, ELIZANGELA MARIA BATISTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas proposta 

por ALANDA VASCONCELOS ALVES PEREIRA menor representada pela 

sua genitora ELIZANGELA MARIA BATISTA VASCONCELOS em face de 

MARCELINO ALVES PEREIRA.

 A petição inicial de folhas 04/10 veio instruída com os documentos de 

folhas 11/15.

 Determinada a intimação das partes para comparecerem em Audiência de 

conciliação/mediação, informaram ter se conciliado e estarem residindo em 

outro Estado (fls. 21).

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção do feito nos termos do artigo 485, VI, do CPC (fls. 31).

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Partindo-se do pressuposto de que a ação interposta visava o 

arbitramento de alimentos e a regulamentação de visitas, e considerando 

que o feito não se faz mais necessário, conforme manifestação ministerial 

de folhas 31, a extinção do processo em razão de não mais haver 

interesse processual é o que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88572 Nr: 4328-15.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADILSON DA SILVA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A 

PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, tornando 

definitiva a liminar concedida às fls. 48/49, estando autorizado o autor a 

vender o veículo a terceiros, com devolução de eventual saldo ao 

requerido, nos termos do art. 2º do Decreto-lei nº 911/69.Vencido o 

requerido, CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Havendo recurso voluntário, aguarde-se a juntada de 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal, 

consignando as homenagens deste Juízo.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias. Nada manifestando-se as partes, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações devidas e mediante a observância ao disposto na 

CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 17 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123051 Nr: 2648-53.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DELLA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora compareceu, pugnando pela expedição do alvará para 

levantamento dos valores.

A parte contraria foi devidamente intimada sobre o levantamento dos 

valores, nos termos do Provimento nº 68/CNJ, compareceu às folhas 

130v, dizendo não concordar com o RPV posto que os valores não 

correspondem ao cálculo de folhas 126.

Em que pese a alegação da Autarquia requerida, não merece acolhida, eis 

que o RPV foi devidamente expedido conforme calculo de folhas 114, 

homologado inclusive com concordância da requerida (fls.118v).

Assim, expeça-se alvará para o levantamento da quantia depositada 

observando as informações para transferência.

 Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47317 Nr: 3483-85.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - 

OAB:310453/PROC. F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por carga, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, consoante dispõe 

o artigo 485, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 18 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129500 Nr: 6292-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Divórcio intentada por MARIA CONSUELO 

VASCONCELOS RODRIGUES em face de ANDRE ALVES RODRIGUES.

À exordial de folhas 05/07, coligiram-se os documentos de folhas 08/14.

 As partes casaram-se em 27 de setembro de 2008 em regime de 

comunhão parcial de bens.

 Não há bens a partilhar, nem possuem filhos menores.

 O requerido devidamente citado, conforme certidão de folhas 21, não se 

manifestou.

 Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de folhas 05/07, no 

que refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

 Ante a inercia da requerida, decreto sua revelia e de consequência, 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente ação movida 

por Maria Consuelo Vasconcelos Rodrigues em face de Andre Alves 

Rodrigues, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, 

para que proceda às averbações e retificação necessárias, 

observando-se que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, 

MARIA CONSUELO VASCONCELOS.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 15.

Ciência à Defensoria Pública.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120061 Nr: 824-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSANA MEIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO BELARMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Guarda c/c Partilha de Bens e guarda com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por OSANA MEIRE DA SILVA, em 

face de JOVINO BELARMINO, todos qualificados.

 Em audiência de instrução e julgamento realiza, as partes entabulam 

acordo, sendo determinada vista à Defensoria, ante a sua ausência na 

audiência (fls.74).

 A Defensoria Pública manifestou favorável à homologação do acordo 

(fls.75).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 74, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 74.

 OFICIE ao Município de Barra do Bugres para que proceda com a 

transferência do imóvel.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, 

para que proceda às averbações e retificação necessárias.

EXPEÇA-SE certidão em favor da advogada nomeada Dra. Sandra Jane 

Scotti, OAB/MT 15.152, nos termos da nomeação de folhas 34.

 Sem custas.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87470 Nr: 3257-75.2013.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR ALVES DA SILVA, MARCELO ALVES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Reintegração, intentada por SERAFIM PEREIRA DE 

JESUS em face de ODAIR ALVES DA SILVA e MARCELO ALVES DA 

SILVA.

 Em audiência realizada em 24/05/2016 (fls.203) o requerente noticiou o 

óbito da parte autora, bem como pugnou pelo deferimento do prazo da 

habilitação dos herdeiros.

 Determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, I do 

CPC, foi concedido ao advogado do autor o prazo de 30 (trinta) dias para 

habilitação.

 Às folhas 206/207 compareceu o requerido pugnando pela extinção do 

feito sem julgamento do mérito, ante a inercia do requerente.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Conforme se observa dos autos, já se passado mais de dois anos, o 

advogado da parte atora não procedeu com o regular andamento do feito, 

não tendo providenciado a habilitação de prováveis herdeiros do 

requerido.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo.

Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 18.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136960 Nr: 2765-10.2018.811.0008
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FX ELETRODOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLDAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHANKAN RAMOS SOARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERREIRA JUNIOR - 

OAB:350426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para efetauar depósito da diligência do Senhor 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 203,00 

(Duzentos e três reais)a ser depositado na conta do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122963 Nr: 2591-35.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O requerente a 

manifestar sobre a diligência infrutifera em 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49610 Nr: 1047-22.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONEI JOSE SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento dos 

honorários de sucumbência proposta pela patrona do autor Marcionei José 

Sandri, em face de CEMAT (fls.282/285).

 Da mesma forma, trata-se de Cumprimento de Sentença referente à 

condenação de honorários de sucumbência proposta pelo patrono da 

requerida Cemat em face de Marcionei José Sandri (fls.289/291).

 A execução foi recebida às folhas 293, determinando a intimação da 

executada.

 A requerida CEMAT apresentou o comprovante de pagamento às folhas 

297 e a complementação às folhas 311.

 Da mesma forma, em razão da condenação recíproca (fls.278), a parte 

autora apresentou o comprovante e pagamento às folhas 307 e a 

complementação às folhas 317.

 Às folhas 313/314, compareceu a advogada da parte autora pugnando 

pela expedição do alvará para levantamento dos valores.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se alvará em favor da patrona da parte autora.

 Expeça-se alvará em favor da requerida, observando os dados bancários 

informados às folhas 302.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122758 Nr: 2469-22.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLARO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada, referente 

ao pagamento dos RPV’s (fls.103 e 105), observando as informações 

para transferência à conta de titularidade da advogada da parte autora, 

informada às folhas 108.

 Determino ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que fique 

ciente da expedição do respectivo alvará para levantamento dos valores 

em nome da advogada.

Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89845 Nr: 197-60.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSILIA CLOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre o retorno dos autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124341 Nr: 3408-02.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenilton Amaro dos Santos, JDNDS, DVNADS, JINDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA IZABEL NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Novembro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110912 Nr: 2291-10.2016.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANA KATHERINE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DOS SANTOS OMENA, Roosevelt 

Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidao do senhor oficial de justiça:

 Certifico que em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço 

mencionado às 9h00min do dia 06/07; 11h00min do dia 09/07; 10h50min e 

às 17h00min do dia 10/07/2018. Somente na última ocasião afirmou a 

moradora, que se identificou apenas por Solange, desconhecer JOELSON 

DOS SANTOS OMENA e ROOSEVELT ALEXANDRE DA SILVA. Trata-se de 

casa de aluguel.
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 Não obtive, nas proximidades, informações sobre os intimandos.

O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres/MT, 11/07/2018.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 975 Nr: 619-31.1997.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte interessada Banco do 

Brasil do r. despacho:DEFIRO o pedido de fls. 264, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para vista dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86379 Nr: 2176-91.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se o teor da petição derradeira 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 3388-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA AMORIM DA SILVA, ILZA AMORIM DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132102 Nr: 7747-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO BICUDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerente 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23346 Nr: 293-56.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:PR / 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte 

Exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110570 Nr: 2076-34.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ ME, 

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, em face da devolução da missiva, impulsiono o feito a fim 

de intimar, via DJE, a parte Autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito entender.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133635 Nr: 732-47.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA MERQUIADES DE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137459 Nr: 3059-62.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 336 de 839



autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136091 Nr: 2197-91.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CENTRAL MATO GROSSO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311-MT

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133290 Nr: 492-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Intime-se o assistente de acusação, na pessoa do Dr. Lauro Everson 

Casasus Figueiredo – OAB/MT 6.539, via DJe, para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo acusado, no prazo 

de 08 (oito) dias.

Após, remetam-se os autos ao TJMT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138522 Nr: 3648-54.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18.570-B

 Posto isso, HOMOLOGA-SE A DESISTÊNCIA do recurso postulado pelo 

Ministério Público, registrando que o Código de Processo Penal Brasileiro 

não prevê interposição de recuso contra decisão que indefere produção 

de prova, o que desafiaria a impetração de mandado de segurança 

(CRFB/88, 5.º LXIX) ou correição parcial.Cumpra-se a decisão de fl. 251.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-16.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DIAS BISPO (REQUERENTE)

SUELEN SILVA DE OLIVEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-16.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DIAS BISPO (REQUERENTE)

SUELEN SILVA DE OLIVEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-16.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DIAS BISPO (REQUERENTE)

SUELEN SILVA DE OLIVEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANE LINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000462-06.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUZANIRA LAURA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15862935 - ANTE AO EXPOSTO, com fulcro 

nas disposições do art. 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil, 

dada a flagrante ausência superveniente dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sendo a 

presente ação intransmissível, julgo extinta a ação, sem julgamento do 

mérito.Ciência à Defensoria Pública. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. . 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-57.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. D. S. (REQUERENTE)

D. G. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA OAB - 046.758.984-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE DENISE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000187-57.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: DAVI GUILHERME DA SILVA SANTOS Endereço: RUA DAS 

CAMELIAS, 602, ANGELITO BARBOSA, DENISE - MT - CEP: 78380-000 

Nome: ANA CLARA DA SILVA DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

CAMÉLIAS, 602, ANGELITO BARBOSA, DENISE - MT - CEP: 78380-000 

Nome: CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA Endereço: CAMELIAS, 50, CASA, 

JD ALVORECER, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO 

DE DENISE Endereço: PRAÇA CENTRAL, CENTRO, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 ESPÉCIE: [LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo desta carta. SENTENÇA: Vistos... 1. Trata-se de Ação de 

Imposição de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, 

ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nos 

interesses dos menores Davi Guilherme da Silva Santos e Ana Clara da 

Silva Santos representados por sua genitora Cleidvania Gomes da Silva, 

em face do Estado de Mato Grosso e Município de Denise-MT (todos 

qualificados), pretendendo, em síntese, obter medida antecipatória para o 

fim de obrigar os requeridos a fornecerem a requerente “10 latas de Leite 

NAN I pró” continuadamente, bem como outros procedimentos ou 

tratamentos necessários, sob pena de multa diária, sem prejuízo de outras 

sanções. 2. Sustenta o pleito no fato de que os menores estiveram 

internados na U.T. I Neonatal, necessitando de 10 latas de leite NAN I pró 

mensalmente, sendo 05 latas para cada um dos bebês, uma vez que se 

trata de ser obrigação do Estado o fornecimento do suplemento alimentar, 

mormente, quando em razão do valor dos mesmos, torna-se inviável a sua 

aquisição pela requerente. 3. Com a inicial foram coligidos documentos (ID 

12008683-Pág1-30). 4. Oficiado ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), foi 

juntado parecer técnico (ID 13770487-Pág. 1), o qual informou que não 

consta nos autos relatório médico com descrição clinica e nutricional dos 

lactentes, bem como, prescrição da referida fórmula, alegando ao fim, não 

se tratar de procedimento ou tratamento médico. 5. Recebida a exordial, 

fora indeferida a liminar pleiteada, bem como determinado a citação das 

partes requeridas (ID 13804227 – Pág. 1-2). 6. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação, em longo arrazoado, alegou que apesar de ser 

responsável pela assistência à saúde dos jurisdicionados, deve fazê-lo de 

forma ordenada e organizada, portanto, dentro da política traçada pelo 

Ministério da Saúde, sob pena de provocar sério risco de lesão à ordem e 

à economia, além de não ser pertinente a multa por descumprimento (ID 

14357733- Pág. 1- 6). 7. O Município de Denise-MT apresentou 

manifestação, alegando em síntese, que a pretensão da autora é 

totalmente descabida, não sendo incumbência do poder público fornecer 

este tipo de produto, visto que, o referido produto não se encontra na lista 

na lista de fármacos que são disponibilizados pelo SUS, da União 

(RENAME), bem como lista do Estado de Mato Grosso (RESME). 8. A parte 

autora apresentou impugnação às contestações, pugnando pela 

procedência dos pedidos aludidos na exordial. 9. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 10. Trata-se de Ação de 

Imposição de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, 

ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nos 

interesses dos menores Davi Guilherme da Silva Santos e Ana Clara da 

Silva Santos representados por sua genitora Cleidvania Gomes da Silva, 

em face do Estado de Mato Grosso e Município de Denise-MT (todos 

qualificados). 11. Após análise acurada de todo o processado, verifico 

que as partes são legítimas e estão bem representadas, assim como 

inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução. Anoto, 

ademais, que não foram invocadas questões isagógicas, portanto, cabível 

à espécie o julgamento antecipado da lide, ex vi do art. 355, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, eis que toda a prova necessária ao julgamento 

do feito já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação 

probatória. Ademais, em tais casos, diz a jurisprudência: “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma) 

“Processo civil - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide. 

Inexiste cerceamento se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência.” (REsp 

1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro) 12. As provas produzidas nos autos 

não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam 

margem de dúvida. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si 

só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado 

apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que 

considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3ª Turma, Resp 

251.038/SP, Rel. Min. Castro Filho). 13. Assim, não havendo preliminares a 

ser apreciadas, e nem nulidades a serem declaradas, debruço-me, 

incontinenti, no mérito da causa. 14. A Constituição da República inseriu o 

direito à saúde no art. 6º, entre os direitos e garantias fundamentais. 

Neste esteio, a Lei 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde, 

estabeleceu no art. 2º que a saúde é um direito fundamental, e, no art. 6º, 

no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a assistência 

farmacêutica. Neste caso, verifica-se que a natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto pela Constituição. 15. O art. 196 da 

CF/88 prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

enquanto que o art. 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

(art. 24, XII). Os Municípios são competentes para prestar serviços de 

atendimento à saúde da população (art. 30, VII). 16. Conforme o disposto 

no art. 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. O parágrafo 

único dispõe que esta rede é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 
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e dos Municípios, além de outras fontes. 17. Desta forma, o entendimento 

de que os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos 

necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis 

ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e 

Municípios, já se encontra consolidado em nossos Tribunais. Senão 

vejamos: "AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - 

SAÚDE - DIREITO À VIDA QUE DEVE PREVALECER - ATRIBUIÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS, E NÃO DO ESTADO, QUANTO A GERÊNCIA E A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS E DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSO PROVIDO." (fl. 

156). A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, alega violação aos 

artigos 6º, 196 e 198, da Constituição Federal, diante do dever comum dos 

entes federados a prestação de saúde e assistência médica pública 

advinda do Sistema Único de Saúde e; eventual divisão interna de 

responsabilidade não vincula o particular que pode exigir de qualquer das 

esferas de Poder a satisfação do que constitucionalmente imposto. 2. 

Consistente o recurso. O acórdão impugnado decidiu em desconformidade 

com a jurisprudência reiterada da Corte sobre o tema. É o que se lê no AI 

nº 574618, DJ 24.02.2006, de minha relatoria:, cujo trecho transcrevo: "... 

A recusa do Estado em fornecer o medicamento coloca em risco a saúde 

de paciente necessitado e representa desrespeito ao disposto no art. 196 

da Constituição recusa do Estado em fornecer o medicamento coloca em 

risco a saúde de paciente necessitado e representa desrespeito ao 

disposto no art. 196 da Constituição Federal, que determina ser a saúde 

direito de todos e dever do Estado. Essa regra constitucional tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem a organização 

federativa do Estado brasileiro. Em caso análogo, decidiu a Segunda 

Turma no julgamento do RE nº 271.286-AgR, rel. Min. CELSO DE MELLO. 

Da ementa do acórdão consta: "EMENTA: PACIENTE COM HIV/AIDS – 

PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) – 

PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À 

SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL 

DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à 

saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." No 

mesmo sentido, confiram-se: AI nº 418.320, rel. Min. CARLOS VELLOSO; 

RE nº 259.415, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; RE nº 198.263, rel. Min. 

SYDNEY SANCHES; RE nº 242.859, rel Min. ILMAR GALVÃO. ..." 3. Ante o 

exposto, valendo-me do art. 557, § 1º-A, do CPC, com a redação dada 

pela Lei nº 9.756/98, acolho o agravo e desde logo conheço do recurso 

extraordinário e dou-lhe provimento, para restabelecer a sentença que 

determinou o fornecimento gratuito de medicação ao ora agravante. 

Publique-se. Int.. Brasília, 06 de fevereiro de 2007. Ministro CEZAR 

PELUSO Relator. (BRASIL. STF. AI 600112 ED / RJ). 18. Assim, de acordo 

com a política nacional de saúde delineada pelo legislador constituinte, os 

entes da Federação têm responsabilidade solidária na execução de 

políticas publicas que assegurem o direito à saúde, projeção da dignidade 

da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 

1º, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de 

medicamentos pelo ente réu. 19. E, cabe ao Poder Judiciário, sempre que 

possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em 

deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

20. Sobre o tema merece transcrição o seguinte ensinamento: Tratando-se 

de um método de ponderações de bens à luz do caso concreto, é intuitivo 

que a priori não exista uma hierarquia fixa e abstrata entre os diversos 

princípios, ressalvada – porque fora de cotejo axiológico – apenas a 

dignidade da pessoa humana como valor-fonte dos demais valores, valor 

fundante da experiência ética ou, se preferirmos, principio e fim de toda 

ordem jurídica. 21. Todavia, em que pese à magnitude do direito à saúde, 

cuja concreção deve ser mantida, por outro lado, deve a autora 

comprovar que o bem da vida pretendido destina-se a tal mister. 22. Com 

base nos dispositivos supramencionados, em especial o artigo 196 da 

Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) 

prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da 

adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de 

recursos financeiros de quem postula. 23. O conceito de saúde, nestes 

casos, é amplo, assim considerado desde o atendimento médico, 

hospitalar e cirúrgico, até o fornecimento de medicamentos ou similares, 

sendo indispensável, no entanto, que sejam necessários à manutenção ou 

recuperação da saúde e da vida. 24. Compulsando os autos com vagar, 

verifica-se que a parte autora limitou-se tão somente em afirmar que 

necessitada do produto descrito na exordial e para comprovar o alegado 

juntou apenas o receituário médico (ID 12008683- Pág. 25), contudo, não 

trouxe aos autos relatório médico com descrição clinica, assim como 

nutricional dos lactentes, o que impossibilita aferir com exatidão a real 

necessidade do tratamento pleiteado na exordial. 25. Logo, verifica-se de 

plano que a parte autora não desincumbiu do seu ônus probandi, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil uma vez que 

não trouxe aos autos, laudo médico fundamentado, bem como documentos 

indispensáveis para aferir a necessidade e a urgência da medida 

vindicada, sendo que a mera descrição do produto indicado, não é 

elemento seguro a ensejar o deferimento da pretensão proposta em Juízo. 

26. O Núcleo de Apoio Técnico – NAT instado a manifestar-se quanto ao 

pedido formulado pela autora, ultimou que não foram encaminhados 

relatórios médicos e laudos de exames complementares que indiquem ou 

comprovem a existência do agravo alegado. Uma vez que, o uso da 

fórmula infantil, em complementação ao aleitamento materno, se justifica 

em caso de comprovação, por seguimento pediátrico, o que não restou 

demonstrado aos autos. 27. Por fim, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

asseverou que, não restou configurada a urgência do pedido, 

considerando-se a necessidade de complementação alimentar, o produto 

solicitado em caráter de continuidade, o qual está indicado o uso de até 

aproximadamente 01 (um) ano de idade. Além disso, o núcleo de apoio 

técnico enfatizou, que não se trata de procedimento ou tratamento médico, 

e sim de demanda referente à Assistência Social, a qual, possui legislação 

específica, prevista na Resolução n° 39, de 09 de dezembro de 2010, se 

não vejamos:“Art. 1º Afirmar que não são provisões da política de 

assistência social os itens referentes a órteses e próteses, tais como 

aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, 

muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do 

conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem 

como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro 

para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites 

e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que 

têm necessidades de uso.” 28. Desse modo, não restou comprovado aos 

autos à necessidade e a urgência da medida pleiteada, para aferir com 

exatidão o suplemento alimentar vindicado na exordial, sendo o julgamento 

pela improcedência da ação à medida que se cabe. 29. Posto isto, por tudo 

que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, e, por 

consequência, extingo o presente feito com resolução de mérito. 30. Deixo 

de condenar em custas processuais em honorários advocatícios, uma vez 

que o feito tramitou sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 31. 
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. 32. Expeça-se o necessário. P.R.I. Cumpra-se. Barra do Bugres, 

23 de outubro de 2018. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito . 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. Barra do Bugres - MT, 24 de outubro de 2018. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RUZERO RICARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000444-82.2018.8.11.0008 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUZERO RICARDO DOS 

SANTOS Endereço: RUA MAXIMILIANO ZANDONADI, 230, JARDIM 

AEROPORTO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: R BARÃO DE MELGAÇO, 3209, OI SA - 

BRASIL TELECOM, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo desta carta. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 27/11/2018 Hora: 14:40. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 24 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000986-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

ROZELI CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SARTUNINA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença Id do documento 16078236 - Dispositivo.Diante o exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, o 

que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fundamentando no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT o fornecimento 

dos medicamentos Prolopa 200/50mg – quatro vezes ao dia – e PISA 0,750 

mg à paciente Saturnina dos Santos Reis, ou qualquer outra medida que 

propicie o resultado prático equivalente, até a recuperação integral de sua 

saúde; sob pena de BLOQUEIO dos valores para o cumprimento da 

medida, nos termos do art. 497, do CPC; restando, por 

corolário,confirmada a decisão liminar de Id nº 10924484.Submeto este 

projeto de sentença ao juiz Togado para homologação. -” - “. . . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-57.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000672-57.2018.8.11.0008 Valor da causa: $21,085.15 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FATIMA DA SILVA PEREIRA 

Endereço: AV. OLACIR FRANCISCO DE MORAES, 47 E, OURO FINO, 

NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA 

MANOEL FERREIRA DE MENDONÇA, 184, Rua Manoel dos Santos Coimbra, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-050 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 27/11/2018 

Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 24 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SOARES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16120899 “ -Ante o exposto, opino pelo 

julgamento de extinção ao feito, com fulcro no art. 51, §1° Lei 9099/95 c/c 

485, III do CPC, com a Confirmação da decisão de Id nº 12091256.Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. “. . . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C FLORINDO & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO DE 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000714-09.2018.8.11.0008 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDO GOMES DE SOUZA Endereço: Avenida Marechal 

Rondon, 239, centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: J C FLORINDO & CIA LTDA Endereço: Deputado Hitler 

Sansão, 345, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 03/12/2018 Hora: 13:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 
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ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 24 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGENOR RICARDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000595-48.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANGENOR RICARDO 

DE ARAUJO Endereço: RUA IMPERIAL, S/N, PRONAV, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/12/2018 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres-MT, 24 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BERNARDINO MEIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15820018 - Sentença ” Ante o exposto, opino 

pelo julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos da exordial, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil e a REVOGAÇÂO da decisão de Id nº 11722949.Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação.” . O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000671-72.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE MARCOS 
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ESTEVAO DA SILVA Endereço: RUA DAS BROMÉLIAS, 33, RESIDÊNCIAL 

BARBOUR, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: BANCO 

SANTANDER, RUA AMADOR BUENO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04752-901 Senhor(a): JOSE MARCOS ESTEVAO DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 03/12/2018 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres-MT, 24 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500054-14.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODOLFO DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI (REQUERIDO)

MARIA CLARA SANFELICE PATRIOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA OAB - SP270413-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

decisão Id do documento 15873287 - Decisão ”Analisando os autos, 

verifico que ambas as partes são capazes, estão bem representadas e os 

direitos aqui discutidos são disponíveis, razão pela qual, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 

Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até a comunicação acerca do 

integral cumprimento do acordo.Acaso decorrido o prazo sem que haja a 

comunicação sobre o cumprimento integral do acordo, independentemente 

de novo despacho, INTIME-SE a requerente para manifestar, no prazo de 

quinze (15) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção do processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário.” . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500054-14.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODOLFO DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI (REQUERIDO)

MARIA CLARA SANFELICE PATRIOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA OAB - SP270413-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

decisão Id do documento 15873287 - Decisão ”Analisando os autos, 

verifico que ambas as partes são capazes, estão bem representadas e os 

direitos aqui discutidos são disponíveis, razão pela qual, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 

Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até a comunicação acerca do 

integral cumprimento do acordo.Acaso decorrido o prazo sem que haja a 

comunicação sobre o cumprimento integral do acordo, independentemente 

de novo despacho, INTIME-SE a requerente para manifestar, no prazo de 

quinze (15) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção do processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário.” . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte da autora 

para tomar conhecimento da decisão Id do documento 15893074 - 

Despacho”INTIME-SE o advogado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou assinada a 

rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento 

público.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os 

autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário..” . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DA COSTA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte da autora 

para tomar conhecimento da decisão Id do documento 15893897 - 

Despacho” INTIME-SE o advogado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou assinada a 

rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento 

público.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os 

autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

JULIO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da da 

sentença Id do documento 15940404 - Sentença Ante o exposto, opino 

pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido postulado pelos reclamantes 

em face da reclamada, deferindo a justiça gratuita e condenando ao 

pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária a contar a partir do evento danoso. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação..” . O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

JULIO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da da 

sentença Id do documento 15940404 - Sentença Ante o exposto, opino 

pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido postulado pelos reclamantes 

em face da reclamada, deferindo a justiça gratuita e condenando ao 

pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária a contar a partir do evento danoso. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação..” . O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500334-82.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANYR MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRESLEY MODOLO DE ASSUNCAO OAB - ES21964 (ADVOGADO(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da decisão Id do documento 15973575 - Despacho Vistos etc. Antes de 

realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 

2018 do CNJ, DETERMINO a intimação dos requeridos TOKIO MARINE 

SEGURADORA SA e MG VIDROS AUTOMOTIVO LTFDA para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o 

necessário..” . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500133-90.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAVID MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A-TRACAO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE RAMIREZ MAIA OAB - SP280643 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500133-90.2014.8.11.0008. REQUERENTE: LUCAS DAVID MARQUES 

REQUERIDO: A-TRACAO COMERCIAL LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por LUCAS DAVI MARQUES, em face 

de A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA, todos qualificados nos autos. A 

execução foi recebida no Id.12689103, determinando a intimação da 

executada. Diante da inercia da executada, procedeu-se com a penhora 

via BacenJud (Id.14712599/15196593). Intimada para opor embargos, bem 

como para manifestar sobre o levantamento dos valores em favor da 

exequente, a executada manteve-se inerte (Id.15701971). No Id. 15838179 

compareceu a exequente pugnando pela expedição do alvará. É a síntese 

do necessário. DECIDO. Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Com o transito em julgado, 

devidamente certificado no processo, faça os autos conclusos para 

expedição do alvará de levantamento de valores. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 24 de outubro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 64/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Campo Novo do Parecis – Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 CONSIDERANDO QUE a servidora DANIELA NASCIMENTO DE FARIA, 

matricula nº 21.366, Comissionada, Assessora de Gabinete II, do Gabinete 

da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, encontrará de licença 

maternidade no período de 22.10.2018 a 21.04.2019.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor DJULIANI FERNANDO CECCATO, matricula 32.531, 
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Técnico Judiciário, para exercer em substituição, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do 

Parecis no período de 22.10.2018 a 21.04.2018, durante o afastamento da 

titular DANIELA NASCIMENTO DE FARIA, matricula nº 21.366, nos termos 

da Instrução Normativa 2/2015-PRES.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Campo Novo do Parecis-MT, 23 de outubro de 2018

 PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 063/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO que a servidora MARLI PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, 

matricula 7751, Auxiliar Judiciário, designada Gestora Judiciária do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, estará de 

atestado médico nos dias 08 e 09.10.2018, usufruindo compensatórias no 

período de 10 a 16.10.2018, bem como estará em treinamento no Tribunal 

de no período de 17 a 19.010.2018.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Elizangela da Silva Souza, matricula 

23.608, Analista Judiciária, designada Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e 

Criminal do Fórum desta Comarca, para desempenhar cumulativamente as 

funções de Gestora Judiciária em Substituição Legal do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no período de 08 a 

19.10.2018, face a ausência da Gestora titular .

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 18 de outubro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88571 Nr: 988-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJTS, MVSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 71 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 13h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 305-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, GILBERTO TORRES ALVES JR. - OAB:5.979, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:6970-e, MATEUS GHISI - OAB:14.562/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, WILSON DALTO - 

OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 Vistos etc...Tratam-se de autos de carta precatória oriundas da Terceira 

Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra sob os Códigos n. 79090 

(305-89.2016.811.0050) e 81596 (1701-04.2016.811.0050) que tem por 

objeto a penhora, avaliação e demais atos para a expropriação de bens 

imóveis (...)No presente caso, é manifesto o prejuízo ao devedor, eis que 

o Oficial de Justiça deixou de levar em conta 500 hectares ao realizar a 

melhor avaliação, bem como diante da divergência considerável das 

avaliações, sendo necessária nova avaliação do bem do imóvel matrícula 

n. 415 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, 

podendo as partes indicarem assistente técnico e apresentar quesitos no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo a Secretaria do Juízo intimar as partes 

(por intermédio de seus Advogados, via Dje) quando da realização dos 

trabalhos pelo Oficiais de Justiça (art. do CPC).Portanto, CUMPRA-SE os 

itens 7 e 8 da decisão de fl.209, devendo o laudo de avaliação ser 

aportado aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias e os Oficiais de 

Justiça levarem em conta a área 7.476 hectares do imóvel matriculado sob 

o n. 415 do CRI local, dando-se ciência às partes.Não havendo objeção, 

certifique-se e, sendo o caso, HOMOLOGO desde já a avaliação 

apresentada. Em consequência, DETERMINO a realização das hastas 

públicas no referido imóvel, com a publicação dos editais e intimações 

necessárias (...) Designe-se a Sra. Gestora as datas para realização do 

1º e 2º leilão judicial, cumprindo-se as formalidades legais.Nomeio a 

leiloeira CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, devidamente inscrita na 

JUCEMAT sob o nº 022, devendo se atentar as disposições do art. 884 do 

Código de Processo Civil.(...)CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE O 

NECESSÁRIO. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 2932-03.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RECH TRANSPORTES E TURISMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 "VISTOS ETC...Defiro o pedido das partes e concedo-lhes o prazo de 10 

(dez) dias sucessivos para apresentação de memorais finais escritos, 

iniciando-se pela parte autora. Em seguida, façam-me os autos conclusos 

para sentença. Dou a presente por publicada. Saem os presentes 

intimados. Arquivem-se os autos"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81596 Nr: 1701-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÕES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, ESPOLIO DE HENRIQUE 

JOÃO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668

 Vistos etc...Tratam-se de autos de carta precatória oriundas da Terceira 

Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra sob os Códigos n. 79090 

(305-89.2016.811.0050) e 81596 (1701-04.2016.811.0050) que tem por 

objeto a penhora, avaliação e demais atos para a expropriação de bens 

imóveis (...)No presente caso, é manifesto o prejuízo ao devedor, eis que 

o Oficial de Justiça deixou de levar em conta 500 hectares ao realizar a 

melhor avaliação, bem como diante da divergência considerável das 

avaliações, sendo necessária nova avaliação do bem do imóvel matrícula 

n. 415 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, 

podendo as partes indicarem assistente técnico e apresentar quesitos no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo a Secretaria do Juízo intimar as partes 

(por intermédio de seus Advogados, via Dje) quando da realização dos 

trabalhos pelo Oficiais de Justiça (art. do CPC).Portanto, CUMPRA-SE os 

itens 7 e 8 da decisão de fl.209, devendo o laudo de avaliação ser 
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aportado aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias e os Oficiais de 

Justiça levarem em conta a área 7.476 hectares do imóvel matriculado sob 

o n. 415 do CRI local, dando-se ciência às partes.Não havendo objeção, 

certifique-se e, sendo o caso, HOMOLOGO desde já a avaliação 

apresentada. Em consequência, DETERMINO a realização das hastas 

públicas no referido imóvel, com a publicação dos editais e intimações 

necessárias (...) Designe-se a Sra. Gestora as datas para realização do 

1º e 2º leilão judicial, cumprindo-se as formalidades legais.Nomeio a 

leiloeira CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, devidamente inscrita na 

JUCEMAT sob o nº 022, devendo se atentar as disposições do art. 884 do 

Código de Processo Civil.(...)CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE O 

NECESSÁRIO. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 4861-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, DEFANT 

& DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75298 Nr: 2335-34.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RECH TRANSPORTES E TURISMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT, VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 Aguarde-se a apresentação de memoriais pelas partes nos autos da 

ação de cobrança sob o Código n. 76239 para julgamento simultâneo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89901 Nr: 1710-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL BELO RIBEIRO DE ALMEIDA, 

ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 60 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINÁRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 23/11/2018 ÀS 08H00MIN

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de outubro de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89393 Nr: 1433-13.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN, MESN, ASDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Indefiro o pedido de fls. 47/48, haja vista que não se esgotaram as 

tentativas de citação do requerido

 2. Tendo em vista que não houve tempo hábil para o cumprimento da 

intimação/citação do requerido para a audiência de conciliação, redesigno 

a audiência anteriormente aprazada, para o dia 21de novembro de 2018 

às 14:30 a realizar-se no CEJUSC.

3. Cite-se o requerido no endereço indicado às fls. 04 e 45

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96538 Nr: 413-50.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EIMAR CARLOTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Vistos.

Trata-se de incidente procedimental instaurado para cumprimento de 

ordem exarada nos autos Código 251406, pelo Juízo da 3ª Vara Cível de 

Tangará da Serra, para busca e apreensão do veículo indicado na inicial, 

nos termos do que preconiza o artigo 3º, §12, do Dec. Lei nº 911/69.

Às f. 30 determinou-se a expedição do mandado de busca e apreensão, o 

qual foi cumprido às f. 39-40.

Desta feita, realizada a busca e apreensão, consoante se vê às f. 39-40, 

COMUNIQUE-SE o juízo de origem mediante ofício e envio do expediente 

devidamente cumprido.

Deixo de analisar o pleito de f. 45-46, eis que deve ser formulado perante 

o Juízo de origem.

Em seguida, ARQUIVEM-SE com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71049 Nr: 4028-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 
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que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigne-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103440 Nr: 3560-84.2018.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PEREIRA SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 RECEBO os embargos para discussão, que deverão tramitar apensos à 

ação de execução, sem suspensão do processo principal.

INTIME-SE o embargado para, querendo, impugná-los no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 17, da Lei n° 6.830/80).

 Após, VOLTE-ME os conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69431 Nr: 2841-44.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON IVAN FOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:14.493-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença entre as partes acima nominadas.

Às f. 177 o executado pugnou pela extinção do processo, ante a perda do 

seu objeto em razão das partes ter entabulado acordo nos autos de 

Código 68016.

Determinou-se a intimação da parte exequente para manifestar acerca do 

pedido (f. 179), todavia, quedou-se inerte, consoante se verifica da 

certidão de f. 180.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATORIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Devidamente intimada a parte exequente não se manifestou sobre o 

pedido de f. 177, embora alertada de que seu silêncio importaria na 

aceitação tácita do pedido de extinção do feito pela perda do objeto 

formulado pela executada.

Pois bem, analisando os autos deflui-se a ausência de pertinência em se 

dar andamento ao presente feito de cumprimento de sentença, haja vista 

que, como dito, o exequente concordou tacitamente com o pedido de 

extinção formulado pela executada.

Nesse norte, e sem maiores delongas, em razão da evidente perda do 

objeto da presente ação, ausente, portanto, o interesse de agir, JULGO 

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Sem custas.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76962 Nr: 3335-69.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES 

CAMPOS NOVOS LTDA, GILMAR MATHIAS PANICA, CLAUDIO MATHIAS 

PANIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente sobre o pedido de f. 77, no prazo de 15 

dias.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 5094-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINI E BEZERRO BORDADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DOGIVALDO DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE 

ALMEIDA PACHECO - OAB:288.159/SP, JOSÉ ALEXANDRE ZAPATERO 

- OAB:152.900/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entendo que o deferimento o pedido de f. 22, afastaria indevidamente o 

Poder Judiciário da sua função precípua de dirimir conflitos sem privilegiar 

alguma das partes o que, certamente, não pretendo.Em razão do exposto, 

ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao menos neste 

momento processual, não podem ser deferidas, devendo a parte 

interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou esforços 

para a localização de bens da parte requerida. Destarte, INDEFIRO o 

requerimento de consulta de endereço lançado à f. 22.Assim, INTIME-SE o 

requerente para indicar o atual endereço da parte requerida, em 10 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito.Após, voltem conclusos 

para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 2705-57.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSON BIGNARDI 

- OAB:3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 Vistos.

Analisando os autos, verifica-se que o executado apresentou 

contrarrazões ao recurso de apelação às f. 169-172, todavia, o processo 

ainda não fora sentenciado, de modo que não há nos autos recurso de 

apelação. Desta forma, chamo o feito à ordem, para REVOGAR a decisão 

de f. 174.

Desentranhe-se a petição de f. 169-172, entregando-a ao seu subscritor.

No mais, intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, devendo ser observado o 

requerimento de f. 172-172v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17153 Nr: 898-07.2005.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER BRUNO LUSTOSA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente, 

condenando o requerido ao pagamento do valor de mercado atual do bem 

descrito na inicial ou, se superior ao saldo devedor, o débito 

remanescente disposto em contrato, observando-se o contrato 

entabulado, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado do débito. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 23 de 

outubro de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFR, FADS, AFM, PJDG, JJG, ARDR, HODS, 

JCDBM, HPQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950, 

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/O, Everly Soares 

Rosiak - OAB:17.866-O/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627, JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:8310B, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - OAB:8000, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT, WELDER GUSMÃ 

JACON - OAB:18570/B

 Ante o exposto, e com fulcro no artigo 76, inciso III do CPP, declino a 

competência para julgamento destes autos ao r. Juízo da 7ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT, em virtude do reconhecimento da conexão 

probatória entre os fatos apurados nesta ação penal e os fatos apurados 

na ação penal sob o código 96235.Diante da declaração de competência 

alhures, deixo de analisar o pleito do assistente de acusação aportado às 

f. 2206-2207, cabendo ao juízo competente sua análise e deliberação. 

Com o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as baixas 

necessárias e comunicações de estilo, remetendo-se, com URGÊNCIA, 

estes autos ao r. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT de 

acordo com as cautelas de praxe.Sem prejuízo, determino sejam 

encaminhados os bens apreendidos nestes autos ao juízo competente, de 

acordo com as cautelas de praxe, devendo ser certificado nos 

autos.Expeça-se ofício à autoridade policial onde originou o inquérito para 

cientificá-la acerca da declaração de competência ao Juízo da 7ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, de modo que eventuais documentos e 

bens ainda pendentes de envio devam ser remetidos diretamente ao juízo 

competente.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, com 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97458 Nr: 890-73.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO OSVANO OLIVEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o autor, diante da não localização 

do bem, não requereu a conversão para ação executiva, bem como a 

natureza da lide em questão, JULGO extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.Revogo a decisão liminar de f. 

21-21v.Custas pelo autor. Não há condenação em honorários 

advocatícios.PRIC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se.Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99227 Nr: 1663-21.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

GILBERTO DE SOUZA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1663-21.2018.811.0050 (Código 99227)Requerente: Luiz 

RechRequeridos: Município de Campo Novo do Parecis e Gilberto de Souza 

Azevedo Vistos.Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

materiais e lucros cessantes em face do Município de Campo Novo do 

Parecis e Gilberto de Souza Azevedo, todos devidamente qualificados nos 

autos.Inicialmente, desentranhe-se a contrafé, a qual deverá permanecer 

na contracapa dos autos.A parte autora pugnou pela concessão da 

AJG.A lei que regulamentou a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados é a bem conhecida lei n.º 1.060/50.Conforme disposto no 

diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): Considera-se necessitado, 

para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família.Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que:Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

.Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a 

hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe qualquer documento 

que comprove o alegado.Por fim, vale registrar que a CNGC/TJMT em seu 

art. 468 informa a possibilidade de parcelamento das custas judiciais. 

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

extinção do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65812 Nr: 3829-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 5ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO 

PUBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 145.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 13/11/2018, às 

17h30min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96577 Nr: 440-33.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SILVA DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Designo audiência de suspensão condicional para o dia 04/12/2018, às 

18h00min.

Intime-se o réu e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91794 Nr: 2860-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR DA SILVA PEREIRA, ROMARIO 

MENDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - 

OAB:

 Vistos.

Designo audiência de suspensão condicional para o dia 04/12/2018, às 

18h15min.

Intime-se o réu e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68072 Nr: 1902-64.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CORREIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1238-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR CORREIA VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...] Diante disso, determino a alteração na capa dos autos.Após, 

realizadas as alterações necessárias, cite-se o executado para, no prazo 

de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829 do NCPC).Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento 

no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, §1º, do NCPC).Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido.Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31700 Nr: 1812-92.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:PR/56.918, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B, Rodrigo 

Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, informar o local 

onde o bem penhorado pode ser encontrado, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1983-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

disponíveis do Executado, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79198 Nr: 4007-45.2013.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Comercio de Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdicir Luiz Calegari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e até a presente data a PARTE 
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REQUERIDA não comprovou o pagamento da dívida e nada manisfestou, 

razão pelo qual nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31107 Nr: 1216-11.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Cerrado, Sérgio Dezordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que indique bens disponíveis do Executado, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71775 Nr: 764-30.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P Supermercados Ltda ME, Carmen Cleusa 

Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11876/mt, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10.110-MT, 

Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

do Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador para que, no prazo de 

10 (dez) dias, indique bens disponíveis das Executadas, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29302 Nr: 3401-56.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chong Rou Tung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício, Marcia Patrício, 

Sebastião Patrício, Lídia Dal Rovere Patrício, José Benedicto Salaroli, Ana 

Maria Lemes Salaroli, Eden Gonçalves, Elis Regina de Lima Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que o Perito nomeado nos 

presentes autos informou que a data para a realização dos trabalhos de 

campo, será no dia 21 de novembro de 2018, e, caso não seja possível 

concluir os trabalhos neste dia, continuará no dia 22 de novembro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 472-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Osvaldo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação 

e Agropecuária Ltda, Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, Ronaldo Coelho Damin - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, Eduardo Ono Terashima - 

OAB:296.663/SP, FLÁVIO MULLER - OAB:5841, Joseph Harry E. 

Gaillardetz Neto - OAB:392.012/SP, Leonardo Sülzer Parada - 

OAB:11.846-B/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 472-06.2016.811.0051 - 

103189Espécie:Indenização“Como bem dito pela ilustre Procuradora da 

Requerida, não há, na ausência da Parte, a imposição da sanção da 

confissão, com o reconhecimento da idoneidade dos fatos que, em 

audiência, haveriam de ser investigado, inclusive mediante o interrogatório 

do ausente. A um, porque não se fez pedido expresso para a coleta do 

depoimento pessoal da Parte, já que, a bem da verdade, tratando-se de 

pessoa jurídica de considerável porte, não necessariamente seu 

representante haveria de ter conhecimento específico acerca dos fatos 

discutidos nesta ação. Por isso, aliás, não se consignou a sanção da 

confissão pela ausência. A dois, porque, em casos como o presente, de 

ausência da Parte à audiência, a consequência se limita à dispensa da 

prova que, em audiência, a parte ausente poderia produzir. No caso dos 

autos, a Requerida Agrovenci pediu a oitiva da testemunha Jeniffer, de 

maneira que, com sua ausência, dispensa-se a produção dessa prova 

testemunhal. Aliás, não só por esse motivo se dispensa tal prova; é que, 

na atual sistemática processual, cabe à própria Parte apresentar sua 

testemunha, ou ao menos proceder à intimação dela pelo correio, 

apresentando o comprovante correspondente. Assim, também porque a 

Requerida Agrovenci deixou de atender a tais requisitos para a oitiva de 

sua testemunha, e porque, como dito, ausentou-se neste ato processual, 

segue-se o feito sem a oitiva da testemunha arrolada. INDEFIRO, pois, o 

pedido de reconhecimento da confissão, determinando, porém, o 

prosseguimento do feito independentemente da prova testemunhal que a 

Requerida Agrovenci haveria de produzir nesta oportunidade”. Foi 

informado que, nos termos do art. 367, § 5º, do Novo Código de Processo 

Civil, os depoimentos coletados em audiência seriam documentados por 

sistema audiovisual e que os arquivos digitais correspondentes poderiam 

s e r  a c e s s a d o s  n o  e n d e r e ç o 

https://forumcv.info/103189.DELIBERAÇÕESO...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106700 Nr: 1447-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quesiene Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre a certidão do Oficial 

de Justiça, advertindo-a que o silêncio importará em devolução da missiva 

à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117824 Nr: 57-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Senhor Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, ser retirada a guia de pagamento no "site" 

do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de 

guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), mediante 

comprovação nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 3032-86.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaciani Schmedike

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Terence Romero R. G. 

Dias - OAB:9.381/MS, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 

OAB/MT, Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT, Julio Sergio 

Greguer Fernandes - OAB:11.540/MS

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que decorreu o prazo e a parte 

Executada não comprovou nos autos o pagamento da divida, razão pela 

qual, Impulsiono os autos para a parte Exequente, no prazo de 15 dias, 

indicar bens disponíveis da Executada, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79260 Nr: 4060-26.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemeire Aparecida Martins de Almeida, 

Valdeir de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Demércio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11.482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1045 Nr: 7-27.1998.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feodorit Egoroff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Exequente, no prazo de 15(quinze) dias, indicar bens 

disponíveis do Executado, tendo em vista que o valor penhorado é 

insignificante em relação ao valor do débito, sob pena de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8097 Nr: 219-38.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Cirilo - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Ires Mariani De Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

Ernandi De Col - OAB:6381/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente, por meio de seu Procurador constituído, para que 

indique bens disponíveis do Executado, em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75715 Nr: 680-92.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Mirian Lourenço de Oliveira - OAB:10363A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que a parte autora deixou 

transcorrer o prazo e até a presente data nada manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 3661-60.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME, 

Edson Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a Parte Requerida não comprovou nos autos o 

pagamento da dívida, oportunidade na qual IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79015 Nr: 3836-88.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalzirene Dias Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - OAB:8028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORRES MOLINA - 

OAB:24449/O

 Nesse diapasão, entendeu o legislador que o valor de 40 salários mínimos 

seria o montante razoável para que se pudesse garantir a manutenção de 

uma família sem representar riscos à dignidade humana de qualquer de 

seus membros.Por conta disso, a impenhorabilidade da conta poupança 

somente se justifica, e por certo somente se mantém, quando não 

ultrapassar o limite descrito no art. 833, X, do NCPC.Analisando-se os 

autos, verifica-se, mesmo que sem a juntada de todos os extratos, que o 

bloqueio via bacenjud, aqui impugnado pela Executada, alcançou valores 

depositados em conta poupança.Além disso, conforme demonstrado pelo 

extrato de p. 85/v, percebe-se que os valores constritos e aplicados em 

conta poupança são oriundos de recebimento de salário.Assim, há que se 

deferir o pedido de desbloqueio, uma vez que o valor bloqueado 

claramente está acobertado pelo limite de quarenta salários mínimos tidos 

como impenhoráveis, como determinado no art. 833, X, do 

NCPC.Decido.Isso posto, DEFIRO o pedido de p. 82/83, para reconhecer a 

impenhorabilidade do valor de R$ 4.041,15, efetivado na conta poupança 

da Executada.Por consequência, DETERMINO o desbloqueio dos valores 

bloqueados na conta poupança da Executada, com a transferência de tais 

valores à conta poupança de sua titularidade.Por outro lado, DEFIRO o 

pedido do Exequente para determinar a penhora e remoção da motocicleta 

descrita na p. 78, a ser encontrada no endereço indicado pelo Exequente 

na p. 91.Para tanto, EXPEÇA-SE a competente carta precatória à Comarca 

de Cuiabá – MT.No mais, tendo em vista a disposição da Executada na 

realização de conciliação, e diante do teor do art. 3º, § 3º, combinado com 

art. 139, V, ambos do NCPC, postergo para depois da realização da 

audiência de conciliação, o pedido do Exequente para eventual penhora de 

30% do salário da Executada.Nesses termos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 18:00 horas de Mato 

Grosso.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81387 Nr: 1433-15.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB, LAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLICYA DE OLIVEIRA 

THEODORO LIMA - OAB:19045/O

 Certifico e dou fé, que a PARTE EXECUTADA deixou transcorrer o prazo 

e até a presente data não comprovou o pagamento e nada manifestou a 

respeito, em razão disto IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE, para que manifeste no prazo de 15 (QUINZE) dias, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32793 Nr: 2911-97.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerida, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82844 Nr: 2467-25.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSS, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ CAETANO 

BERNARDI - OAB:17586/0

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12742 Nr: 2229-21.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alushop Alumínio Ltda, Carlos da Silva Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sol Sementes Ltda, Eduardo Caramori 

Dallastra, Fabiana Louly Baptista Santos Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demis Batista Aleixo - 

OAB:158644/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29170 Nr: 3261-22.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Berto Rodrigues de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002006-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRACASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002006-94.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de 

outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34830 Nr: 1369-10.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Analuiza Skaf dos Santos 

Rocha, Gilmar Bellei, Claudia Eliza Dargas Bellei - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Nelson Feitosa Junior - OAB:8.656, William 

José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte executada a fim de apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119692 Nr: 1033-93.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino Surhe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82739 Nr: 2387-61.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quesiene Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 
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- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls.124/125, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 523 Nr: 2037-25.2004.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Morari, ISOLINA MORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 88.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente acerca do 

desarquivamento dos autos, devendo requerer o que entender de direito, 

e nada sendo solicitados no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

remetidos ao arquivo. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81976 Nr: 1826-37.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Fogaça Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Requerido foi intimado da petição de folhas 93 mediante 

carga dos autos, porém nada manifestou até a presente data. INTIMO a 

parte autora para requerer o que entender de direito no prazo de cinco 

dias sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 2229-79.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Foletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Saraiva Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 

- OAB:11.323

 Certifico e dou fé, que INTIMO o exequente a fim de manifestar-se acerca 

da petição de fls.91/112, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001926-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA MENDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001926-33.2018.8.11.0051 Aposentadoria por Invalidez. 

Decisão. Vistos etc. Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez 

permanente com pedido liminar proposta por Jonas Pereira Mendes em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos já devidamente 

qualificados. Alega o autor, em síntese, ser portador de Neoplasia de 

Próstata Metastático, pós-operatório de RTU e Orquiectômica, que o torna 

incapaz de desenvolver as atividades laborativas habitualmente 

desenvolvidas. Informa que percebeu o benefício de auxílio-doença de 

24.11.2017 até o dia 15.05.2018. Neste contexto requer, a título de tutela 

de evidência, que seja determinado à autarquia ré a concessão do 

benefício previdenciário pretendido pelo autor, no prazo de 30 dias. No 

mérito, pugna seja ratificada a tutela de evidência pretendida, julgando 

procedente o pedido e condenando o INSS a conceder ao requerente a 

aposentadoria por invalidez permanente. É o relato do necessário. 

Fundamento. – Da Tutela de Evidência. De início, importante notar que, 

apesar de a parte autora ter postulado a concessão da tutela de 

evidência, a hipótese não se amolda a quaisquer das situações taxativas 

elencadas para a concessão da referida medida, porém, encontram-se 

presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, devendo, 

pois, aplicar o princípio da fungibilidade. É cediço que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo 

novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito 

da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, nota-se que 

deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos 

para a sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o “fumus 

boni iuris” é evidente, porquanto consta nos autos que o requerente está 

acometido de neoplasia de próstata metastático (câncer de próstata – CID 

C61), patologia esta que lhe impossibilita, no momento, de desempenhar 

atividade laborativa. Necessário consignar, por oportuno, que no dia 

13.07.2018, foi emitido relatório médico onde se constata que o Sr. Jonas 

Pereira Mendes é: “Portador de neoplasia de próstata metastático, 

pós-operatório de RTU e orquiectomia, indicando a necessidade do próprio 

ficar afastado de suas atividades de forma permanente e definitiva” (fls. 

04). Não isso bastasse, conforme se infere dos autos, o autor percebeu o 

benefício de auxílio-doença de 24.11.2017 até o dia 15.05.2018. No mesmo 

sentido, o “periculum in mora” torna-se visível, pois o benefício 

previdenciário almejado tem caráter eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o requerente dele depende para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e para promover sua 

própria subsistência. Nesta linha de intelecção, por meio de um juízo de 

convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da matéria, 

limitada aos elementos informativos trazidos aos autos pelo requerente, 

conclui-se por comprovados os requisitos ensejadores da medida de 

urgência. A propósito, discorrendo sobre os requisitos necessários para a 

concessão da tutela de urgência, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA 

DE ANDRADE NERY dissertam: [...]3. Requisitos para a concessão da 

tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não 
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cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese 

autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa 

disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da 

tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no 

sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou 

em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a 

concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que 

a parte comprove a existência da plausabilidade do direito por ela afirmado 

(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia 

do processo de conhecimento ou do processo de execução (in Nery: 

Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 452) (...) §3º: 13. Irreversibilidade impeditiva. 

Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não 

deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando 

a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o 

prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui 

existe a irreversibilidade do fato, que impede a concessão da medida. 

Quando houver irreversibilidade do direito, ou seja, quando puder 

resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. 

(in Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 857, 858 e 859). Ademais, não se pode 

olvidar que demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados na 

legislação de regência a tutela pretendida deve ser concedida, consoante 

advertem os citados doutrinadores: [...]5. Discricionariedade do juiz. 

Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao juiz não é dado 

optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de 

concedê-la. É certo que existe certa dose de subjetividade na aferição da 

existência dos requisitos objetivos para a concessão. Mas não menos 

certo é que não se pode falar com poder discricionário do juiz nesses 

casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um caminho igualmente 

legítimo, mas apenas um (Nery. Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 454, tomando 

como parâmetro a antiga medida cautelar, mas em parâmetro que, a julgar 

pela estruturação dada à atual tutela de urgência, se aplica a ela) (in 

Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 858). Por derradeiro, muito embora o §1º do artigo 

300 do NCPC estabeleça que o juiz possa condicionar a concessão da 

tutela de urgência ao oferecimento de caução pela parte requerente, 

tem-se que essa medida não é obrigatória e tampouco razoável no caso 

em apreciação. Diante do exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada para o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício de aposentadoria por invalidez ao requerente, Sr. JONAS 

PEREIRA MENDES, no valor estabelecido pela lei de regência, dentro do 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa 

diária, na hipótese de inadimplemento da obrigação de fazer (art. 537 do 

NCPC). No mais, considerando o não comparecimento do instituto 

requerido em audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de 

conciliação entre as partes e ocasionará o retardamento do feito, em 

homenagem ao princípio constitucional de duração razoável do processo, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte requerida, por carta precatória, para 

contestar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, 

ainda, para o disposto no art. 341, do NCPC. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001774-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAQUEL DA SILVA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001774-82.2018.8.11.0051 Declaratória/Indenizatória . 

Despacho. Vistos etc. De início, é cediço que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo 

novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito 

da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipatória, porquanto os requisitos para sua concessão estão 

configurados. Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente 

diante da afirmação de que não é responsável pelo débito que ensejou a 

propositura da presente ação, ante ao fato de que a autora afirma que 

inexiste qualquer vínculo com a pessoa jurídica demandada. Dada à 

similitude, colaciona-se o seguinte julgado: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. Presentes os requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do nome 

da parte dos órgãos de proteção ao crédito. (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento- 10000170205850001MG, Relator(a): Des.(a) Domingos 

Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017). Em verdade, 

para demonstrar a verossimilhança do direito invocado tem-se que 

estando pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a 

retirada do nome da suposta parte devedora nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado e inexistente prejuízo à 

empresa requerida. No mesmo sentido, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo torna-se visível com a inclusão do nome da 

autora no rol de maus pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e 

prejuízo, causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o anátema de 

mal pagadora e impedindo-lhe, por consequência, o acesso ao crediário. 

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência. Por fim, registra-se 

apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Diante do exposto, com 

amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte 

autora ANA RAQUEL DA SILVA DOURADO dos cadastros de restrições 

ao crédito SERASA e SPC, em relação à dívida discutida nestes autos, até 

o deslinde do presente feito. b) REMETAM-SE os autos ao Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas 

forem necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, 

atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte 

contrária para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). d) ATENTE-SE a Secretaria 

para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação da autora 

para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo se for 

assistido pela Defensoria Pública. e) CONSIGNE-SE no mandado que as 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do 

NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o 

prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido 

de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) ADVIRTAM-SE as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado; h) Não realizado 

o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341, do NCPC. 

i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas 

no art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 

(quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências 

do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. k) 

POSTERGO para o saneador a análise do pedido de inversão do ônus da 

prova, conforme preceitua o art. 357, III, do Novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 25 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001909-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA LORENZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE ALMEIDA (RÉU)

ROSEMEIRE APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (RÉU)

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001909-94.2018.8.11.0051 Rescisão Contratual. Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão contratual c.c indenização de 

cláusula penal c.c tutela provisória de evidência para emissão na posse 

de imóvel urbano proposta por Neusa Maria Lorenzetti em face de Valdeir 

de Almeida, Rosemeire Aparecida Martins de Almeida e Residencial Campo 

Verde Empreendimentos Imobiliária Ltda, todos já devidamente 

qualificados. Alega a autora, em síntese, que, representada por meio de 

procuração pública em nome o seu filho (Volmir Lorenzetti), no dia 

31.08.2015, firmou contrato de compra e venda com os requeridos, a fim 

de vender o seu imóvel, pelo valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte 

mil reais). Informa que, em contrapartida, o pagamento do bem deveria ser 

feito pela entrega/transferência de 08 (oito) lotes do Empreendimento 

Loteamento Green Ville, localizados na quadra 23 (nºs 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33 e 34), até o dia 31.03.2016, quanto então estes deveriam estar 

liberados e transferidos. Argumenta que a data para transferência dos 

lotes se findou e o requerido permanece inerte quanto ao cumprimento de 

sua obrigação. Acrescenta a requerente que o Sr. Valdeir entrou na 

posse do imóvel no momento da assinatura do contrato, estando 

inadimplente por mais de 02 (dois) anos, se resumindo apenas em honrar 

com o pagamento dos aluguéis previstos no contrato em caso de atraso 

na entrega dos lotes. Sustenta a parte autora, ainda, que, recentemente, 

descobriu que os lotes que lhe deveriam ser entregues, foram vendidos 

para terceiros, razão pela qual, seu filho, Sr. Volmir, formalizou a lavratura 

de um Boletim de Ocorrência, noticiando a suposta configuração do crime 

de estelionato. Neste contexto requer a concessão de tutela de evidência, 

a fim de emitir a requerente na posse do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, 

ou, na eventual hipótese de necessidade da reposta das partes, a 

reavaliação da tutela logo após. No mérito, pugna seja ratificada a tutela de 

evidência pretendida, julgando procedente o pedido de resolução 

contratual e condenando a parte requerida ao pagamento de aluguéis até 

sua eventual desocupação, bem como em indenização por danos 

materiais, caso haja algum prejuízo na propriedade objeto desta ação. É o 

relato do necessário. Fundamento. – Da Tutela de Evidência. É cediço que 

a tutela de evidência, na atual sistemática implementada pelo novo Código 

de Processo Civil, será concedida nas hipóteses previstas no artigo 300 

do mencionado códex, a saber: a) ficar caraterizado o abuso do direito de 

defesa ou manifesto propósito protelatório da parte; b) as alegações de 

fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; c) se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada 

do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega 

do objeto custodiado, sob cominação de multa; d) a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável. Da premissa legalmente estabelecida pelo novo Código de 

Processo Civil vislumbra-se que o legislador criou uma tutela diferenciada 

que, segundo LEONARDO GRECO, caracteriza-se: “pela acentuada 

probabilidade de existência do direito do autor ou pelo elevado valor 

humano desse direito, a merecer proteção provisória independentemente 

de qualquer aferição de perigo de dano. A tutela da evidência é sempre 

incidente. Pode ser requerida na inicial ou em petição avulsa”. (in A Tutela 

da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de Processo Civil de 2015, 

In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix (orgs). Desvendando o 

Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 113 e 130 e 130). 

Por oportuno, discorrendo sobre os requisitos necessários para a 

concessão da tutela de evidência, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA 

DE ANDRADE NERY dissertam: 2. Tutela da evidência. Em comparação 

com a tutela de urgência, a tutela de evidência igualmente exige a 

plausibilidade do direito invocado, mas prescinde da demonstração do 

risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que 

deve ser prontamente reconhecido pelo juiz (In Comentários ao Código de 

Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

871). Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, 

verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela de evidência, 

porquanto os requisitos para a sua concessão não estão configurados. 

Com efeito, não está caracterizado o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório da parte ré, pois sequer houve a 

triangularização processual. Igualmente, muito embora o abuso possa ser 

inferido fora do âmbito judicial, in casu não há prova de que os requeridos 

tenham sido notificados extrajudicialmente por reiteradas vezes e 

apresentado respostas evasivas ou pedido de dilação do prazo para 

cumprimento da obrigação (art. 300, I do NCPC). As alegações de fato não 

podem ser comprovadas tão somente de maneira documental e o alegado 

direito não foi objeto de recurso repetitivo ou de súmula vinculante. A 

reforçar, a inicial não veio acompanhada de prova robusta dos fatos 

constitutivos arguidos pela requerente ou que não possa ser objeto de 

contraprova pelos requeridos (art. 300, II e IV do NCPC). Sob o mesmo 

prisma, não se está diante de ação fundada em contrato de depósito, o 

que afasta a incidência da hipótese prevista no inciso III do artigo 300 da 

legislação processual vigente. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, com o 

brilhantismo que lhe é inerente, leciona: I. Tutela da evidência. Dispõe o art. 

311 do CPC/2015 sobre hipóteses que justificam a concessão do que 

denomina de tutela de evidência, que independem da demonstração de 

periculum. Enaltece o legislador aquilo a que, na doutrina, se tem chamado 

de tutela de evidência sem urgência ou tutela de evidência pura, que 

corresponde “à tutela de um direito que, de tão claro, impele a uma rápida 

proteção jurisdicional”, hipótese em que, “embora não haja o risco de dano 

à esfera jurídica do autor (grau nenhum) ou embora este risco seja 

desprezível (grau mínimo), o juiz decide conceder a tutela em face da 

certeza ou quase-certeza do direito alegado (grau máximo)” (Eduardo 

José da Fonseca Costa, Notas pragmáticas... RePro 140/7). As situações 

referidas nos incisos do art. 311 do CPC/2015 são discrepantes entre si 
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(cf. comentário infra). Em comum entre elas, há apenas a circunstância de 

a lei processual dispensar a urgência. Algo evidente, a rigor, seria aquilo 

que não dependeria de prova. Mas na maior parte dos casos descritos no 

art. 311 do CPC/2015 exige-se prova documental. O sentido com que o 

legislador emprega a expressão “evidência”, assim, é bastante largo. 

Sobre tutela de evidência e técnica monitória, cf. comentário aos arts. 701 

a 702 do CPC/2015. Conclusão inevitável é que o pleito da autora não se 

enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 311 do novo 

Código de Processo Civil. Ademais, não há como deferir a pretensão da 

autora no sentido de determinar a entrega imediata do imóvel objeto do 

litigio, uma vez que, considerando o fato de já ter passado mais de 02 

(dois) anos do suposto descumprimento contratual, bem como a ausência 

de provas de que os lotes foram de fato alienados a terceiro, até porque 

da observância da foto acostada no Id. 15678627 não é possível aferir se 

o imóvel que deveria ser transferido para a autora é o lote vazio ou aquele 

onde existe uma casa em construção. Além disso, nada impede que as 

partes tenham aditado o contrato ou efetuado uma transação verbal. Logo, 

pelos fundamentos acima expostos, o pedido de tutela de evidência deve 

ser indeferido. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de evidência; b) REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC; c) 

CITE-SE a parte contrária para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC); d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se forem assistidos pela Defensoria 

Pública; e) CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC); f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º 

NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC); g) ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC; i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das 

matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à autora no 

prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC; j) CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita à autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 8 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001525-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SERON LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001525-34.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Decisão. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos que, foi oportunizada a Parte Requerente 

comprovar a ausência de recursos, contudo, esta se se limita apresentar 

extratos do SPC. Convém explicitar, de início, que a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas 

provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada 

caso concreto, de modo que este deve ser deferido somente a quem 

provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), 

sendo ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para sua 

obtenção. Neste sentido, também a Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 

A questão veio expressa no Novo Código de Processo Civil que dispõe no 

art. 98 do CPC/15, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sobre o tema, LUIZ GUILHERME 

MARINONI leciona: Estando no processo pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, basta igualmente a mera afirmação; tendo fins lucrativos, 

todavia, é de rigor que comprove o estado de necessidade, apontando as 

dificuldades financeiras por que passa (STJ, 5.aTurma, REsp 603.137/MG, 

rel.Min.AmaldoEstevesLima,j.22.05.2007, D] 11.06.2007, p. 347). (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 177). No caso dos autos, não é demais mencionar que a Parte 

Requerente, conforme bem apontado em anterior decisão, “firmou com a 

empresa requerida um contrato de compra e venda de imóvel, avaliado na 

época da negociação em R$ 68.890,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e 

noventa reais), ofertando como entrada, o valor de R$ 6.898,00 (seis mil e 

oitocentos e noventa e oito reais)”. Não isso bastasse, apesar de 

oportunizada, a Parte Requerente deixou de trazer documento hábil para 

comprovar sua insuficiência de recursos, tais quais, a declaração de 

imposto de renda ou registro similar, limitando-se a trazer declaração de 

hipossuficiência e extrato emitido pelo SPC. Neste ponto, aliás, cabe 

advertir que apesar de haverem restrições ao crédito em nome da 

empresa Requerente, tal demonstrativo por si só não tem o condão de 

comprovar a ausência de recursos, mas sim o inadimplemento contratual. 

Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. De inteira 

pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado proferido 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE 

INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, 

EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE 

COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que se alega a 

hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento 

da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa jurídica, para 

quem não milita em favor a presunção de insuficiência de recursos feita 

em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo CPC, 

exclusiva para pessoa natural. (TJMT, AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, pois não comprovada a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo. Nestes termos, 

INTIME-SE a requerente para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

fulcro no art. 320 e 321, § único, do NCPC. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001527-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR LORENZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001527-04.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Decisão. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos foi oportunizada a Parte Requerente 

comprovar a ausência de recursos, contudo, esta se se limita apresentar 

documento já existente nos autos, deixando de apresentar qualquer 

documento hábil a comprovar sua hipossuficiência financeira. Convém 

explicitar, de início, que a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos autos e na 

análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo 
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que este deve ser deferido somente a quem provar, satisfatoriamente, a 

insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo ônus da pessoa 

jurídica comprovar os requisitos para sua obtenção. Neste sentido, 

também a Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A questão veio 

expressa no Novo Código de Processo Civil que dispõe no art. 98 do 

CPC/15, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sobre o tema, LUIZ GUILHERME 

MARINONI leciona: Estando no processo pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, basta igualmente a mera afirmação; tendo fins lucrativos, 

todavia, é de rigor que comprove o estado de necessidade, apontando as 

dificuldades financeiras por que passa (STJ, 5.aTurma, REsp 603.137/MG, 

rel.Min.AmaldoEstevesLima,j.22.05.2007, D] 11.06.2007, p. 347). (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 177). No caso dos autos, não é demais mencionar que a Parte 

Requerente, conforme bem apontado em anterior decisão, “é proprietário 

de outro terreno no mesmo loteamento, sendo que o aludido imóvel, na 

época da negociação, foi avaliado em 140.000,00 (cento e quarenta mil), 

adimplindo a titulo de entrada, o valor de 14.000,00 (quatorze mil reais)”. 

Não isso bastasse, apesar de oportunizada, a Parte Requerente deixou de 

trazer documento hábil para comprovar sua insuficiência de recursos, tais 

quais: declaração de imposto de renda integral, ou registro similar, 

limitando-se a juntar documento já existente nos autos. Logo, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. De inteira pertinência ao 

tema versado, colaciona-se o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de 

Justiça deste Estado: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA 

APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE 

ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - 

BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é 

suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária, em 

especial no caso da pessoa jurídica, para quem não milita em favor a 

presunção de insuficiência de recursos feita em declaração, descrita na 

regra do §3º do art. 99 do Novo CPC, exclusiva para pessoa natural. 

(TJMT, AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 

12/06/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não 

comprovada a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Nestes termos, INTIME-SE o requerente para fazer o depósito 

das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, § único, do 

NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 8 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001915-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELHER BORGES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001915-04.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Decisão. 

Vistos etc. Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 93.000,00 

(noventa e três mil reais), ofertando como entrada, o valor de R$ 9.300,00 

(nove mil e trezentos reais), a demonstrar indícios da sua capacidade 

financeira. Assim, é essencial que o requerente traga provas de sua 

hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001265-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001265-54.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Decisão. 

Vistos etc. INDEFIRO o pedido contido no Id. 15576525, eis que o juízo 

recuperacional já decidiu pela essencialidade do bem na decisão acostada 

aos autos de Id. 15375224. Por corolário, considerando que, nos autos 

7612-57.2017.811.0051, Código 133450, recebeu-se o pedido de 

recuperação judicial em favor também de José Pupin, ora Requerido e 

determinou-se o sobrestamento de todas as ações e execuções movidas 

contra os Devedores, ressalvadas as exceções, a presente ação de 

busca e apreensão deve ficar suspensa até ulterior deliberação naquele 

feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 9 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001335-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JONAIR DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001335-71.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença. Decisão. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos que este juízo é incompetente para o 

processamento do feito. E o argumento que dá suporte a essa assertiva 

centraliza-se no fato de que, conforme dispõe o inciso II, do artigo 516, do 

NCPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Segundo porque, o caso 

em apreciação não se amolda às exceções previstas no parágrafo único 

deste artigo, ou seja, a possibilidade de o exequente optar pelo 

ajuizamento do cumprimento de sentença no juízo do atual domicílio do 

executado, no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à 

execução ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de 

fazer ou de não fazer. Ora, conforme narrado na inicial, o domicílio do 

executado é a cidade de Jaciara/MT, onde também foi prolatada sentença 

homologatória. Além disso, a exequente possui residência provisória neste 

município de Campo Verde/MT e exige o cumprimento de uma obrigação de 

fazer a ser executada na comarca de Jaciara/MT. Por tais razões, a 

presente execução deve ser processada perante o Juízo da Segunda 

Vara da Comarca de Jaciara/MT. Diante do exposto, DECLINO ex officio da 

competência para o julgamento da causa e DETERMINO a remessa dos 

autos à Segunda Vara da Comarca de Jaciara/MT, com as homenagens de 

praxe, promovendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ABID MUNDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON VARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000923-43.2018.8.11.0051 Monitória. Decisão. Vistos etc. 

Tendo em vista o cumprimento parcial da ordem contida no Id. 13932545, 

DETERMINO a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, no sentido de colacionar aos autos seus documentos 

pessoais, sob pena de indeferimento, com fulcro no artigo 321, parágrafo 

único do novo Código de Processo Civil. No mais, considerando 

informação descrita no Id. 15939364, proceda-se a serventia com a 

devida atualização cadastral, atentando-se para que todas as intimações 

sejam realizadas exclusivamente em nome da Dra. Simone Maria Dessordi, 

inscrita na OAB/MT n. 21.210. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132712 Nr: 7285-15.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorandi de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LORANDI DE OLIVEIRA, Cpf: 

71055452915, Rg: 2110329-1, Filiação: Julia Francisca de Oliveira e Mauro 

Francisco de Oliveira, data de nascimento: 27/01/1968, brasileiro(a), 

natural de Janiopolis-MT, casado(a), vaqueiro, Telefone 66 99678 6124. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio LORANDI DE OLIVEIRA como 

incurso no artigo 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), c.c. § 6º 

(abigeato) do Código Penal.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  7 2 8 5 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(132712)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra LORANDI DE OLIVEIRA, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 155, §4°, inciso II (abuso de confiança), c.c. §6° 

(abigeato) do Código Penal.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, 

por escrito, inclusive juntando documentos, especificando provas e 

arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que deverá 

constar no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor 

Público, sendo que neste último caso o acusado deverá declinar as 

razões, tudo conforme o Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que 

de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.Por fim, DEFIRO o 

pleito ministerial contido no item 03. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que quanto ao indiciado RAFAEL GONÇALVES DA COSTA, a 

competência é do Juizado Especial desta Comarca.A Lei 9.099/95 dispõe 

no seu artigo 61 que:“Art. 61.Consideram-se infrações penais de menor 

potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e 

os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 

cumulada ou não com multa.”Com efeito, considerando tratar-se o delito 

supostamente perpetrado pelo Indiciado de menor potencial ofensivo, 

tipificado nos artigos 180, §3°, do Código Penal, necessário se faz seu 

processamento perante o Juizado Especial Criminal.Isso posto, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Juizado Especial desta Comarca para 

o seu regular prosseguimento, apenas quanto ao indiciado RAFAEL 

GONÇALVES DA COSTA, na forma supramencionada.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 6 de março de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 18 de setembro de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127655 Nr: 4573-52.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Burtet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANILO BURTET, Cpf: 00603693105, Rg: 

1543409-5, Filiação: Osorio Burtet e Eva Maria Burtet, data de nascimento: 

05/12/1984, brasileiro(a), natural de Santiago-RS, solteiro(a), motorista, 

Telefone 66-3419.6600. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Ante o exposto, denuncio DANILO BURTET: 1) pelo 

primeiro fato, como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito; 2) pelo 

segundo fato, como incurso no artigo 302, §1º, inciso III (deixar de prestar 

socorro à vítima),do Código de Trânsito; 3) pelo terceiro fato, como incurso 

no artigo 305 do Código de Trânsito.(...)

Despacho: Autos n° 4573-52.2017.811.0051 
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(127655)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra DANILO BURTET, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal, dando-o como incurso nas penas 

dos seguintes artigos:1. Artigo 306 do Código de Trânsito, pelo primeiro 

fato;2. Artigo 302, §1°, inciso III, do Código de Trânsito, pelo segundo 

fato;3. Artigo 305 do Código de Trânsito, pelo terceiro fato;Cite-se o 

Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de 

Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando testemunhas, sob pena de 

preclusão, ressaltando que deverá constar no mandado a obrigação do 

oficial de justiça indagá-lo se pretende constituir advogado ou se o juiz 

deve nomear-lhe o Defensor Público, sendo que neste último caso o 

acusado deverá declinar as razões, tudo conforme o Provimento n° 

30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 

974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta 

Comarca.Procedo a juntada da certidão dos antecedentes criminais do 

acusado.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 21 de maio de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 23 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PACHECO MALTEZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 14h40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARIO DI LORETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL CAMARA BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar endereço atualizado da parte requerida ou 

requerer o que entender de direito. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CIDADE ALTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DAVID RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, indique endereço atualizado da parte requerida ou 

requerer o que entender de direto. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONALDO CARDOSO FOLTRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-11.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte exequente para que se manifeste acerca 

da devolução da carta precatória id. 15236390, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

24 de outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França 

Barcelos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE FREITAS PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (INTERESSADO)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KEIDE DAL CASTEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 15h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010349-33.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE MELO SOUSA (EXECUTADO)

CAROLINA SOUZA SILVA (EXECUTADO)

ANDERSON BEDATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se manifeste acerca da 

penhora online que restou infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-20.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R SIGNORINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-20.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R SIGNORINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (REQUERIDO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (REQUERIDO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (REQUERIDO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (REQUERIDO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE GALVAO MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 16h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME CARDOSO FEITOZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-44.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUCIO DO CARMO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AFLANIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DIAS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-44.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUCIO DO CARMO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AFLANIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DIAS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PAOLA DOMINGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000505-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que intimo a parte autora para que se 

manifeste acerca do pedido de desistência da ação id. 15408911, no 

prazo de 5 (cinco) dias, valendo o silêncio como concordância. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 24 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISSON PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO VALCIR ZANATTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 13h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA GIMENES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 10h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA NOGUEIRA SCHEFFER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANA CRISTINA DOS REIS SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALMEIDA ARANTES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/12/2018, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 
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arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000367-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. R. (AUTOR(A))

F. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Diante 

da prova pré-constituída da paternidade (id 15319311) e não havendo, por 

ora, comprovação sobre o valor dos rendimentos do requerido, arbitro os 

alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo mensal. Considerando a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação. Após, cite-se e notifique-se a 

parte Reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida 

solenidade, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 5.478/68. Intime-se, a parte 

Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 5.478/68. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência. 

Nos termos do artigo 334, § 8º do Novo Código de Processo Civil, as 

partes deverão ser cientificadas de que o não comparecimento 

injustificado à audiência, será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e poderá ser arbitrado multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Ainda deverão ser cientificadas, que ambas as partes deverão 

comparecer à solenidade acompanhada de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, NCPC). Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Não tendo sido validamente efetivada a citação da parte 

requerida, por ausência de seu encontro no endereço colacionado à 

inicial, fora a parte autora instada a manifestar-se. Não tendo trazido aos 

autos a informação necessária ao impulsionamento do processo, a parte 

limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de informações a 

diversos órgãos e instituição, com vistas a produção da informação que 

se pretende. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Já tornara-se 

lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder 

Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento 

de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do conhecido 

congestionamento processual e ineficácia do princípio constitucional da 

razoável duração do processo. No caso dos autos, verifica-se que a 

parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações que 

integram o típico ato processual de postulação, qual seja a declinação do 

escorreito endereço do réu, cujo requisito encontra-se expressamente 

previsto no artigo 282, inciso II do código adjetivo civil. O direito discutido 

nos autos é de natureza privada e totalmente disponível, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de instituição 

financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais. Portanto, sendo 

a declinação do endereço do réu obrigação privativa da parte autora, 

indefiro o pleito de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, sob 

pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de 

validade do processo (artigo 319, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 321, caput, do Novo Código de Processo Civil. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 781-93.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOMEDES ALVERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER CRISTIAN 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0

 Vistos.

Trata-se Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo 

MPE contra NICOMEDES ALVERNAZ aos fundamentos de que teria 

ocorrido enriquecimento ilícito por parte deste, dado que teria recebido 

denúncia de que o réu estaria operando maquina motoniveladora (patrola) 

para realizar limpeza nos lotes 18 e 19, situados na Avenida Goiás, 

esquina com Avenida Brasília, Quadra 36, Bairro Morada do Sol. Que 

constatou-se que o maquinário era da Prefeitura, público portanto, e os 

terrenos eram dos réus, portanto particulares.

Processo com trâmite regular neste juízo, com contestação, audiência de 

instrução.

 Em manifestações finais o MP postula a condenação do réu como incurso 

nas penas do artigo 12, I, da LIA, com pena de multa no valor do 

acrescimento patrimonial auferido pelo réu.

O Requerido alega que não teve má-fé. E postula a improcedência do 

pleito.

É o relato. DECIDO.

A demanda não procede.

Conforme consta nos autos, o réu confessou a prática dos atos 

caracterizadores de improbidade administrativa, conforme relatório da 

sentença.

Todavia, em depoimento pessoal, se constatou que o réu é pessoa muito 

simples, operador de máquinas, com 70 anos de idade, aposentado, mas 

que continua trabalhando como patroleiro, e embora ache que tenha 

errado porque não obedecido a ordem do Secretario, não demonstrou que 

sabia que era errado usar o maquinário da Prefeitura para fins pessoais.

As testemunhas arroladas Sra. Sheila, tanto na sindicância quanto em 

juízo, asseverou que o réu não tinha dolo e não acreditava que tivesse 

cometido crime (sic, ilícito), o mesmo asseverando a testemunha Sheila, 

que não acreditava que ele que tivesse agido de má-fé, tanto é que, 

somente quando orientado, sobre a ilicitude do comportamento, 

providenciou o ressarcimento das despesas.

Em casos tais, é cediço que não basta o enriquecimento ilícito (elemento 

objetivo), mas também o dolo ou ao menos a culpa grave para caracterizar 

o tipo do artigo 9º da LIA. Nesse sentido cristalino julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92.

IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, 

EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO 

SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO 
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CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática que, por sua vez, 

julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do 

CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem 

manteve sentença que, por sua vez, julgara improcedente o pedido, em 

Ação Civil Pública ajuizada pelo agravante, na qual postula, com 

fundamento nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos ora 

agravados pela prática de atos de improbidade administrativa, 

consubstanciados em irregularidades em procedimentos licitatórios, 

realizados pelo Município de Assunção/PB, para execução de obras 

custeadas com verbas oriundas de convênio firmado com o Ministério das 

Cidades.

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a improbidade é 

ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, 

para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja 

dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da 

Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, 

AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 

de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 

1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014.

IV. No caso, o acórdão recorrido, mediante exame do conjunto probatório 

dos autos, concluiu que "deve-se realçar ser incontroverso que as 

irregularidades descritas, em linhas passadas não ensejaram dano ao 

erário, fato inclusive admitido pelo MPF em seu recurso (fl. 544, v. 3). 

Note-se que o objeto do contrato de repasse (pavimentação da Rua Pio 

Salvador) foi atingido sem que os dispêndios superassem os recursos 

destinados à sua execução (v. fls.

121-135 do apenso 1, v. 1). Sendo assim, verifica-se, de plano, que não 

há como imputar a conduta dos demandados nas hipóteses previstas no 

art. 10 da LIA, que pressupõe dano ao erário. Vê-se, outrossim, que não 

restou demonstrada, nem de longe, a ocorrência de enriquecimento ilícito 

de nenhum dos suplicados (art. 9º da LIA) (...) embora seja incontroversa 

a ocorrência de irregularidades no bojo dos certames (licitações nºs 

19/2004 e 28/2006), não ficou comprovada a má-fé dos recorridos, muito 

menos o conluio entre eles", de modo que inexistente o dolo de fustigar os 

princípios da administração. Incidência da Súmula 7/STJ.

V. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do 

acórdão recorrido - para acolher a pretensão do agravante e reconhecer 

a prática de ato de improbidade administrativa e do elemento subjetivo 

doloso, na conduta dos réus - demandaria o reexame de matéria fática, o 

que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse 

sentido: STJ, AgRg no REsp 1.457.608/GO, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 

279.581/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 06/12/2013.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 409.591/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)”

Portanto, forçoso, no presente caso reconhecer a ausência do elemento 

subjetivo caracterizador da má-fé, que é o conhecimento da ilicitude.

Isto posto, julgo improcedente a demanda, para absolver NICOMEDES 

ALVERNAZ das imputações nos termos do artigo 12, I, da LIA, com fulcro 

no artigo 487, I, do NCPC.

Sem custas, nem honorários (artigo 17 da Lei 7.347/1985).

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15255 Nr: 971-71.2007.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR NICOLAI, GENECI FÁTIMA NICOLAI, 

EVERTON NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos etc.

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado VALDIR NICOLAI (CPF: 

175.695.080-68) no valor de R$ 20.994,93 (vinte mil e novecentos e 

noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10888 Nr: 861-43.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 5.238/O, Luis 

Fernando Decanini - OAB:9.993-B, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 861-43.2005.811.0029 (10888)

Vistos, etc.

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado JURANDY NASCIMENTO 

SILVA, inscrito no CPF: 074.712.031-53 no exato montante do débito 

atualizado às fls. 146/147.

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 
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Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

Não havendo a penhora em aplicações financeiras, voltem-me conclusos 

os autos para análise dos demais pedidos de fls. 145/vº.

.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 03 de outubro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1365 Nr: 98-86.1998.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MIGUEL SOARES, Ronaldo Gonçalves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elpidio Alves Filho - 

OAB:5.063-A

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos à 

requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25549 Nr: 3359-39.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosartori Comércio e Representações 

Agricolas Campo Verde Ltda, ADILMAR SARTORI, ALTAIR SARTORI, 

ADILAR SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, GUSTAVO 

TOLDO, Farmer_ Primabay Defensivos Agricolas Ltda, ROGÉRIO 

CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:SP/94253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Eliane Emilia Colodeto - OAB:274038/SP, José Jorge Themer - 

OAB:SP/94253

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos à 

requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18464 Nr: 1705-85.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente de que não foi possível emitir novo precatório, tendo 

em vista que já foi expedido em 09/04/2018, conforme documento 

acostado às fls. 191 e extrato do e-PrecWeb juntado às fls. seguintes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 13630 Nr: 1551-38.2006.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Grun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos às 

partes para que se manifestem, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000328-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fito de intimar o Polo Ativo, por seu 

Procurador, acerca do teor da r. decisão ID. 15888524 e Certidão ID. 

16047966 - anexos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000448-56.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUILDA CAITANO DE JESUS OAB - 767.706.721-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 202232/2018 Autos de Origem: 

1000448-56.2018.8.11.0029 – PJE Solicitante(s)/Requerente(s): Francisco 

dos Santos Solicitado(a)/Requerido(a): Eduilda Caitano de Jesus, genitora 

da menor Lara Bethânia Caitano dos Santos . CERTIDÃO CERTIFICO e dou 

fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - 

MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centros Judiciários sob o nº 202232/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 08 de novembro de 2018 às 15h00min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 16 de outubro de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 365 de 839



Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000384-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI GARCIA FEIJO (REQUERIDO)

CLAUDIR SONEMANN FEIJO (REQUERIDO)

CLEUSA TEREZINHA ZATTI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, acerca da certidão do Oficial de Justiça ID. 16062799, para no 

prazo legal, manifeste-se requerendo o entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23247 Nr: 1053-97.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Ferreira Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade da impugnação 

apresentada às fls. 121/126.

Em seguida, intime-se o exequente, por Dje, para manifestação.

 Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57383 Nr: 2629-18.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Mecanica e Peças Ltda, Luciana 

Vanessa Marques Provence

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 87, devendo a secretaria, expedir o necessário.

 Em seguida, vista dos autos à exequente para manifestar-se no prazo de 

quinze dias, sob pena de arquivamento provisório do feito.

 Oficie-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60035 Nr: 1017-11.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISLEI SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão em que Banco Bradesco 

Financiamentos S/A move em face de Dislei Souza Rodrigues, já 

qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação do requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 68).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo do requerente e que se 

trata de ação em que o requerido não apresentou contestação, 

necessária se faz o deferimento do pedido, nos termo do art. 485, §4º, 

CPC.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte, 

EXTINGUO o processo sem a análise do mérito da execução, nos termos 

do artigo 485, VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 402-26.2014.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pousada Recanto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos.

Depois de publicado o acórdão, houve o decurso de prazo, “in albis”, sem 

que as partes se manifestassem.

Assim sendo, não havendo pedidos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57857 Nr: 2874-29.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia do Vale do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JÚNIOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - 

OAB:OAB/RJ 73.690, Ricardo Zancanaro - OAB:8739-A, RODOLFO 

CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - OAB:OAB/RJ 112.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a exequente, por Dje, para que atualize o valor do débito e 

manifeste-se no prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias, sob 

pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43243 Nr: 2148-60.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pousada Recanto Xingu, FERNANDO ANTONIO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Diego Strapasson - OAB:10608

 Vistos.

Ante a manifestação de fl. 127, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28328 Nr: 2201-12.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 366 de 839



 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil s/a - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robison Fernandes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Considerando que fora realizada busca de bens via renajud e que o 

credor não requereu nenhuma providência útil ao andamento do processo.

Determino o arquivamento provisório do feito.

Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, determino o arquivamento 

do feito, sem baixas na distribuição.

Determino que o processo permaneça no arquivo provisório até que o 

credor encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 §3°) ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28018 Nr: 1890-21.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMFN, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57058 Nr: 2485-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA LIE TAKAMORI, Salvador Shigueru 

Takamori, IRACEMA AIKO TAKAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65549 Nr: 502-39.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60487 Nr: 1287-35.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVL, DAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45727 Nr: 1795-83.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LOPES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 1281-62.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI, Salvador 

Shigueru Takamori, IRACEMA AIKO TAKAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51303 Nr: 2418-16.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G J Frutas e Veduras Ltda, Aguimar Barbosa 

de Lima, Jamir Barbosa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Procuradoria 

Fiscal - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60016 Nr: 1007-64.2017.811.0029
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honor Parreira Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60075 Nr: 1040-54.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58082 Nr: 2989-50.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDISMAR RIBEIRO DOS PASSOS, Sivaldo 

Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54910 Nr: 1213-15.2016.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMS, MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62471 Nr: 2368-19.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDJS, PDCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46403 Nr: 2317-13.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINARA GIACOMOLLI FEIJO CANCIAN, 

ESPÓLIO DE LUIZ CANCIAN, PERCIO LUIZ CANCIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas via infojud, conforme se depreende do extrato 

em anexo.

Ao autor para dar andamento no processo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60500 Nr: 1297-79.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: JOSINA FERNANDES DA 

SILVA.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) 

a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) 

data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) 

período a ser considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei 

n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO 

o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e 

a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15475 Nr: 1193-39.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA, Alma 

Maria Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Ao autor para atualizar o valor da dívida e para indicar os CNPJ/CPF dos 

requeridos.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42095 Nr: 958-62.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRECO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aparecido Mataran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA LUSTOSA SIMÃO - 

OAB:345816, Sergio Henrique Ferreira Vicente - OAB:SP/101.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Indefiro o pedido de buscas do endereço do requerido, isso porque o 

mesmo já fora citado e tal diligência não apresenta utilidade para o 

processo.

Ao autor para dar andamento no feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60775 Nr: 1463-14.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial do 

falecido.Por consequência, EXTINGUO o processo com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.No 

entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo 

em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos 

do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60993 Nr: 1572-28.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Teixeira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66557 Nr: 1196-08.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR LASTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de execução por quantia certa ajuizada por 

RURAL CANARANA LTDA em face de VOLMIR LASTA, já qualificados no 

encarte processual.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 65/67).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Decido.

 A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUO o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 2504-16.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Vistos.

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, ENCAMINHEM-SE os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes, para que compareça a solenidade aprazada.

 Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado da requerente ou da requerida à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do 

NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41895 Nr: 743-86.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 369 de 839



 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Feitosa Maciel, Antonio Martins 

Faustino de Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, José Renato de Moraes - 

OAB:13330-A/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público Do Estado De Mato Grosso, com base no Inquérito Policial nº 

223/2012, em face de Ernesto Feitosa Maciel e Antônio Martins Faustino 

de Bastos, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime 

capitulado no artigo 180, §1º e artigo 333, caput e artigo 155, § 4º, II todos 

do Código Penal, respectivamente.

2. Consta da exordial acusatória que: Fato 01: na data de 29 de novembro 

de 2012, em horário não determinado, na Fazenda Sagarana, zona rural 

deste município de Canarana, o denunciado Antônio Martins Faustino de 

Bastos subtraiu, para si, com abuso de confiança, 09 (nove) reses, 

pertencentes à vítima Sérgio Luiz Papini. Conforme apurado no caderno 

inquisitório, o denunciado Antônio vinha trabalhando como gerente da 

Fazenda Sagarana na gestão do empreendimento rural, posto que o dono, 

Sr. Sérgio, reside no Estado de São Paulo, sendo uma de suas atribuições 

funcionais o cuidado com o rebanho bovino da propriedade. Ocorre que, 

em total quebra da confiança nele depositada, o denunciado Antônio 

Martins houve por bem separa 09 (nove) reses de rebanho pertencentes 

ao patrão e subtraí-las para si, arvorando-se em novo dono do pequeno 

rebanho, inclusive transportando-o para uma propriedade de sua posse 

no Assentamento Suiá. Com efeito nos termos apurados pela Polícia Civil, 

o freteiro Aparecido dos Santos Pereira foi contratado pelo denunciado 

para proceder ao embarque dos animais na Fazenda Sagarana e 

transportá-los para um posse no Assentamento Suiá, recebendo o freteiro 

a informação de que se tratava de acerto trabalhista com o patrão. Fato 

02: o denunciado Antônio Martins , após consumar a infração de furto 

mediante abuso de confiança, tratou de vender as reses no comércio 

local. É nessa situação que surge o nome de Ernesto Feitosa Maciel, vulgo 

“Paraíba”, que adquiriu parte do gado nas datas de 29 e 30.11.2012. 

Apurou-se que Paraíba adquiriu, no exercício de sua atividade comercial, 

para o seu matadouro clandestino, a quantia de 08 (oito) reses do 

denunciado Antônio Martins, gado este que devia saber ser produto de 

crime, vez que foi vendido sem documentação fiscal e com marca própria 

da Fazenda Sagarana. Fato 03: no dia 03.12.2012 em horário não apurado 

nesta cidade e comarca de Canarana, o denunciado Ernesto Feitosa 

Maciel, o Paraíba, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos 

para determina-los a omitir ato de ofício, os policiais civis Valdivino Vital 

Amordivino , Roberto F. e Claudio Molina, acompanhados de Paraíba na 

viatura policial, estavam em diligência para apuração dos fatos relatados, 

quando foram surpreendidos por proposta de propina feita por Paraíba. O 

denunciado pediu para que eles parassem a viatura para conversarem, 

pois pretendia fazer um acerto, um acordo com os agentes públicos, pois 

não queria ser preso.

3. A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2013 (fls. 84).

4. Devidamente citados, consoante certidão de fls. 92, os acusados 

apresentaram Resposta à Acusação as fls. 93/99 e 110/111.

5. Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as 

testemunhas e realizado interrogatório dos acusados (fls. 138/141; 

154/156; 164/165; 176/178).

6. Em alegações finais (fls. 181/195) o Ministério Público postula pela 

procedência total da pretensão externada na inicial acusatória, de modo a 

condenar os acusados nas sanções descritas.

7. De outro lado, a defesa de Antônio Martins Faustino de Bastos, no 

mesmo momento processual (fls. 196/197-vº), pugnou pela absolvição dos 

acusados, nos termos do art. 386, I, II ou VII do Código de Processo Penal. 

A defesa de Ernesto Feitosa Maciel (fls. 203/205-vº), pugnou pela 

absolvição do acusado em razão da ausência de provas.

 8. Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

9. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público Do Estado De Mato Grosso, com base no Inquérito Policial nº 

223/2012, em face de Ernesto Feitosa Maciel e Antônio Martins Faustino 

de Bastos, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime 

capitulado no artigo 180, §1º e artigo 333, caput e artigo 155, § 4º, II todos 

do Código Penal, respectivamente.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas e nem nulidades a 

serem sanadas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. Em acurada análise a este feito, em relação ao crime em comento 

imputado aos acusados, tem-se que a materialidade restou sobejamente 

demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante 

(fls. 12); Termos de Depoimentos (fls. 13/21); Boletim de Ocorrência (fls. 

28/29); Termo de exibição (fls. 30); Registro Fotográfico (fls. 37/43); 

Termos de Declaração (fls. 48/52); Auto de Avaliação (fls. 53); Auto de 

Entrega (fls. 55), bem como pelos demais elementos de prova constantes 

dos autos.

12. Resta, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal dos 

acusados, para qual procederei à análise conjunta, cotejando os fatos 

relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

13. No que tange à autoria dos referidos tipos penais, logrou êxito a 

acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal 

assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam 

os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede 

judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme os 

fundamentos que doravante passa-se a expor.

14. A testemunha Valdivino Vital Amordivino, Investigador Chefe da Polícia 

civil, declarou perante autoridade Policial com riqueza de detalhes a forma 

que chegaram até os autores do crime de furto de gado, bem como a 

consumação do crime de corrupção ativa praticado pelo o acusado 

Antônio Martins Faustino de Bastos, inclusive, a testemunha teve o 

cuidado em gravar o momento em que lhe fora ofertado a proposta por 

parte do acusado na tentativa de se desvencilhar da prisão que ora lhe foi 

decretada. Vejamos:

“Que, recebeu nesta manhã informação de que teria ocorrido um furto de 

gado na Fazenda Sagarana, zona rural deste município; Que, o informante 

que não quer ser identificado, afirmava que o gerente da mencionada 

fazenda, conhecido como Martins, estaria envolvido, afirmando, ainda, que 

há muito ele estaria subtraindo gado, sal mineral e óleo diesel da Fazenda, 

cujo proprietário reside em São Paulo; Que, as informações foram 

repassadas ao delegado que determinou que fossem procedidas 

diligências imediatas visando esclarecer os fatos, até porque são muitos 

os furtos de gado que vem ocorrendo em nosso município; Que, as 

diligências resultaram na identificação do Sr. Aparecido, vulgo ‘Cidão’ que 

foi quem fez o transporte de nove cabeças de gado da Fazenda Sagarana 

para uma gleba no Assentamento Suiá a pedido de Martins; Que, Cidão 

prestou depoimento formal confirmando os fatos; Que, chegou também até 

a pessoa conhecida como Paraíba, sendo que este confirmou ter adquirido 

seis vacas de Martins, das quais quatro ele teria abatido e constatada a 

existência dos outros dois animais; Que, também verificou-se a existência 

de outros animais bovinos no local com marcas suspeitas, “borradas”, 

“cobertas com marcas novas”; Que, os suspeitos acompanhavam os 

policias quando, em dado momento, propôs que “fizessem um acerto, um 

acordo”; Que, de imediato o depoente começou a gravar a conversa , 

sendo perguntado ao suspeito ‘como assim que acordo, que tipo de 

acordo?’, ao que o suspeito disse que não queria ser preso , mencionando 

inclusive uma ocasião em que teria sido surpreendido com um revólver 

pelo ex-policial Civil Alberto e que este teria ficado com o revolver e o 

suspeito ainda teria pagado três mil reais para não ser preso; Que, o 

suspeito foi informado que a proposta que ele estava fazendo 

caracterizava crime de corrupção ativa, sendo que o suspeito conduzido 

para a Delegacia de Policia”. (fls. 13/14) grifo nosso

15. O acusado Antonio Martins Faustino de Bastos, declarou perante 

autoridade Policial que não são verdadeiros os fatos que lhes foram 

imputados e, que a venda do gado a pessoa de Paraíba foi realizada a 

pedido de seu patrão. Transcrevo trechos externados no ato:

“Que, é administrador da Fazenda Sagarana, situada na Rodovia 158, em 

direção a Ribeirão Cascalheira; Que, há aproximadamente um ano, um ano 

e pouco o patrão do declarante ligou para o declarante e ordenou-lhe que 

vendesse 7 cabeças de gado para um indivíduo conhecido por Paraíba, 

morador de Canarana; Que, naquela ocasião o declarante procurou 

Paraíba e ofereceu-lhe o gado que o patrão mandou que vendesse; Que, 

então Paraíba comprou o gado e naquela ocasião mesmo ele foi até a 

fazenda em uma F400 conduzida por ele e pegou o gado; Que, não se 

lembra o valor pelo qual vendeu o gado; Que, não sabe ao certo se as 

sete cabeças eram todas vacas, contudo acredita que eram três ou 

quatro vacas e as demais garotinhos; Que, nos últimos dias não vendeu 

nenhum gado bovino para Paraíba; Que, conhece o senhor Aparecido, 

proprietário de um caminhão gaiola; Que, não é verdade que Aparecido foi 
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até a fazenda Sagarana na semana passada e ali carregou gabo bovino, a 

verdade é que ele foi até a Fazenda Itarema, vizinha do Assentamento 

Suiá, e ali carregou um garrote; Que, a última vez que viu Aparecido foi na 

semana passada durante a etapa de vacinação, inclusive seu patrão 

estava na Fazenda”. (fls. 21) grifo nosso

16. O acusado Ernesto Feitosa durante a fase inquisitiva negou veemente 

qualquer envolvimento no crime de furto de gado ocorrido na Fazenda 

Sagarana, alegando em síntese que é açougueiro e, para manter seu 

estabelecimento comercial realiza a compra e abate de gado, por esta 

razão teve conhecimento que o acusado Antônio Martins estava 

vendendo algumas cabeças de gado e, realizou a compra dessas 

cabeças para vender em seu açougue, porém afirma desconhecer que o 

gado adquirido seria furtado. Por outro lado, confessa ter praticado o 

crime de corrupção ativa. Vejamos:

“Que, é açougueiro de profissão, sendo que tem um pequeno açougue 

que funciona na feira livre municipal; Que, compra gado para abater e 

manter seu açougue; Que, teve informação na cidade que, inclusive por 

parte da mãe de Martins que ele tinha ‘um gadinho’ para vender; Que, na 

quinta-feira passada o interrogando foi com sua caminhonete até a gleba 

de Martins e negociou a compra de seis vacas, pagando oitocentos e 

cinquenta reais por cabeça; Que, jamais desconfiou que pudesse ter 

comprado ‘coisa errada’ sendo que fez tudo a luz do dia; Que, pede 

desculpas por ter tentado ‘entrar em acordo com os policiais’, mas afirma 

que não ofereceu nada para eles”. (fls. 25/26)

17. Em contrapartida, a testemunha Aparecido dos Santos Pereira, 

declarou perante a Autoridade Policial que realizou um frete para Martins, 

no qual carregou nove cabeças de vaca gorda da Fazenda Sagarana até 

a gleba de Martins no Assentamento Suiá, local em que as descarregou. 

Afirma ainda que, recebeu ligações da pessoa de Claudio Doido lhe 

pedindo sigilo quanto ao frete realizado. Transcrevo:

 “(...)Que, quando descarregou os matérias o Martins disse que que vinte 

vacas fechadas no curral da Sagarana que era para o depoente ir buscar 

e levar ali para a gleba; Que, Martins disse que as vacas era do ‘acerto de 

oito anos de firma’ que ele tinha feito com o patrão dele; Que, no dia 

seguinte o depoente foi até a Fazenda Sagarana onde encontrava-se 

apenas a pessoa de Martins; Que, o depoente estranhou que só tinham 

nove vacas no curral, das vinte que Martins disse que teria; Que, Martins 

então disse ao depoente que as restantes o patrão dele ia vir e iam matar 

ali mesmo e ‘acertar’; Que, o depoente carregou as nove cabeças de vaca 

gorda e as descarregou na gleba de Martins; Que, hoje na parte da tarde 

recebeu uma ligação telefônica em seu celular onde o indivíduo conhecido 

como Claudio Doido lhe pedia para não contar a ninguém do frete que ele 

tinha feito para Martins; Que, Claudio Doido insistiu dizendo ‘faz isso para 

nós’.” (fls 19/20) grifo nosso

 18. É forçoso destacar, que em atenção aos princípios da ampla defesa e 

devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em 

juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, 

nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”. Assim, a negativa 

isolada do acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as 

referidas garantias constitucionais conferidas ao acusado, dentre as 

quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos 

fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

19. Nessa ordem de ideias, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Qualquer indivíduo que figure como objeto de procedimentos 

investigatórios policiais ou que ostente, em juízo penal, a condição jurídica 

de imputado, tem dentre as várias prerrogativas que lhe são asseguradas, 

o direito de permanecer calado. Nemo tenetur se detegere. Ninguém pode 

ser constrangido a confessar a prática de um ilícito penal. O direito de 

permanecer em silencio insere-se no alcance concreto da cláusula 

constitucional do devido processo legal. E nesse direito ao silêncio 

inclui-se, até mesmo por implicitude a prerrogativa processual de o 

acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou 

judiciária, a prática da infração penal (HC 68.029-9 – SP)” (grifei).

20. Ora, sabe-se que no sistema processual pátrio a mera alegação, cujo 

objetivo seja a escusa da responsabilidade do acusado e/ou coautores, 

não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido.

21. É certo que um dos aspectos do princípio da presunção de inocência 

diz respeito ao ônus da prova no momento da instrução processual, pois, 

devido ao estado de inocência, o acusado não tem necessidade de provar 

nada, recaindo ao acusador o ônus da prova.

22. Ainda, impende destacar ainda, que a versão dada pelos policiais 

merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela 

função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, 

presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 

206, 1ª parte, do Código de Processo Penal).

23. Colhe-se da Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

No mesmo norte a jurisprudência: "O valor do depoimento testemunhal de 

servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a 

garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia 

probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de 

agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" 

(STF – HC n. 73.518 – rel. Min. Celso de Mello).

Nos crimes de traficância de tóxicos, os depoimentos de policiais, quando 

uníssonos e coerentes com o restante da prova coligida, são bastante 

para embasar um decreto condenatório, mesmo que não coincidentes com 

alguns detalhes de somenos importância do ato da prisão. Por isso, não há 

falar em dúvida ou insuficiência probatória, a justificar a absolvição, 

quando os elementos contidos nos autos (materialidade inequívoca e 

depoimentos colhidos) permitem a formação de convicção para um juízo 

seguro da autoria (Apelação Criminal n. 2007.003681-7, da Capital, rel. 

Des. Solon d'Eça Neves, Primeira Câmara Criminal, j. em 29.5.2007).

24. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados 

por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui 

importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados 

após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos 

policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova 

contido nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a 

intenção de prejudicar os acusados, não há motivos para colocar em 

cheque a credibilidade de suas palavras.

25. Sobre o assunto, Fernando Capez leciona:

 Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser 

considerados testemunhas inidôneas ou suspeitas, pela mera condição 

funcional. Contudo, embora não suspeitos, têm eles todo o interesse em 

demonstrar a legitimidade do trabalho realizado, o que torna bem relativo o 

valor de suas palavras [...] (Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 348).

 26. Assim, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou 

má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do 

depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, 

incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4º e §5°, CF), ao 

efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, 

notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a 

garantia do contraditório.

27. Em relação aos depoimentos dos policiais, verifica-se que mantiveram 

hígidas as declarações no tocante ao furto praticado pelo acusado, é 

razoável que hajam pequenas discrepâncias entre a fase judicial e 

extrajudicial, diante do grande número de ocorrências, contudo não são 

suficientes para invalidar os depoimentos.

28. Diante dos depoimentos citados e dos demais documentos 

colacionados aos autos, exsurge de forma clara a autoria dos acusados 

pela referida conduta delituosa, em especial pelo Auto de Prisão em 

Flagrante (fls.12), Boletim de Ocorrência (fls. 28/29), Termo de Exibição e 

Apreensão (fls. 30) e depoimentos testemunhais, elementos que indicam a 

autoria do delito, e ainda, a escusa dos denunciados não foram 

suficientes para desconstituir o conjunto fático probatório, o que torna 

inconteste a sua responsabilidade pelo fato delituoso em comento.

29. Sobressai, portanto, que a conduta praticada pelos denunciados 

subsume-se perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, pois, os 

elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito 

investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial.

30. Desta feita, não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não 

há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e 

autoria delitiva, pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e 

fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em 

desfavor dos acusados.

31. Assim, diante do acima elucidado e das provas coligidas, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e 

CONDENO os réus ANTONIO MARTINS FAUSTINO DE BASTOS, já 

qualificado nos autos, a pena prevista no artigo 155, §4º, II do Código 

Penal e ERNESTO FEITOSA MACIEL, pela pena dos crimes capitulados nos 

artigos 180, §1º e artigo 333, caput, ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

32. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao 

princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta 
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Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as 

circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de 

diminuição e de aumento.

33. Passo à dosimetria de pena com relação ao réu Antonio Martins 

Faustino de Bastos.

34. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 155, §4º, incisos II, 

do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

35. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem 

jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana 

por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que 

motivem a valoração negativa. Os motivos e circunstâncias do crime são 

reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu 

para a prática do delito. Ademais, anote-se que no presente caso houve a 

incidência de apenas 01 (uma) qualificadora (art. 155, §4º, II CP) motivo 

pelo qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (vinte) 

dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, por considera-la suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.

36. Na segunda fase da dosimetria, verifico que não há circunstâncias 

atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.

37. Na terceira e última fase da dosimetria anoto que inexistem causas de 

diminuição e/ou aumento de pena, torno a pena definitiva em 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa.

38. Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, ante a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2°, 

alínea “c” do Código Penal.

39. Presentes os requisitos do art. 44, §2º do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim 

de semana, que deverá ser cumprida junto à Vara de Execuções Penais e 

na forma estabelecida por aquele Juízo, nos moldes do art. 46 do Código 

Penal e art. 149 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984).

40. Passo à dosimetria de pena com relação ao réu ERNESTO FEITOSA 

MACIEL.

41. A pena in abstrato para o delito de receptação qualificada tipificada no 

artigo 180, §1º do Código Penal, é de reclusão de 03 (dois) a 08 (oito) 

anos e multa.

42. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem 

jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana 

por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que 

motivem a valoração negativa. Os motivos e circunstâncias do crime são 

reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu 

para a prática do delito. Fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, por considera-la suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

43. Na segunda fase da dosimetria da pena não há quaisquer 

circunstâncias agravantes ou atenuante, ou quaisquer causas de 

aumento ou de diminuição de pena a considerar.

44. Na terceira e última fase da dosimetria anoto que inexistem causas de 

diminuição e/ou aumento de pena, torno a pena definitiva em 03 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

 45. A pena in abstrato para o delito de corrupção ativa tipificada no artigo 

333, caput do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos e 

multa.

46. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, 

supramencionadas, sendo elas desfavoráveis ao acusado, fixo a 

pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

47. Na segunda fase da dosimetria da pena não há quaisquer 

circunstâncias agravantes ou atenuante, ou quaisquer causas de 

aumento ou de diminuição de pena a considerar.

48. Na terceira e última fase da dosimetria anoto que inexistem causas de 

diminuição e/ou aumento de pena, torno a pena definitiva em 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

 49. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo 

cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, 

resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

50. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente 

à época dos fatos, corrigido monetariamente, em face da insuficiência 

econômica do réu.

51. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código 

Penal.

52. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, III e 77, II, ambos do 

Código Penal.

PENA TOTAL DEFINITIVA

53. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente denúncia para 

CONDENAR ANTONIO MARTINS FAUSTINO DE BASTOS, por infringir o 

artigo 155, § 4º, incisos II do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda de 03 

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal a 

unidade, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritiva de 

direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e a 

limitação de fim de semana; e ERNESTO FEITOSA MACIEL a pena de 05 

(cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal a 

unidade , pelo delito tipificado no art. 180, §1º e artigo 333, caput ambos 

do Código Penal, em regime inicial semiaberto, , sem substituição por 

restritiva de direitos e/ou sursis.

 54. Os sentenciados poderam aguardar o trânsito em julgado da sentença 

em liberdade, por estarem ausentes, neste momento, quaisquer das 

circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal.

 55. Após o trânsito em julgado, determino a suspensão dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durar os efeitos da condenação, que 

significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias 

da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF, art. 15, inc. III).

56. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, inscreva-se os nomes dos réus no rol dos 

culpados, oficie-se ao TRE (art. 15, III, da CF), aos Institutos Estadual e 

Nacional de Identificação, bem como aos demais órgãos de registro, 

comunicando-se o teor desta sentença para os devidos fins de direito e 

expeçam-se as competentes Guias de Execução Penal definitivas, 

observado o disposto nos artigos 105 e seguintes da Lei de Execução 

Penal (LEP), formando-se o respectivo processo executivo de pena.

57. Custas processuais pelos acusados, consoante disciplina o artigo 804 

do Código de Processo Penal.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62923 Nr: 2648-87.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. BENSI - ME, CARLOS ALBERTO BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução em que C. A. Bensi e Carlos Alves 

Bensi movem em face do Banco do Brasil S/A.

Às fls. 37/38, os embargantes requereram a extinção do feito, diante de 

renúncia de direito.

É o relatório. Decido.

 Os embargantes apresentaram renúncia ao direito a que se funda a ação, 

em decorrência da entabulação de acordo entre as partes, requerendo a 

extinção do feito, nos termos no art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil.

 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III – homologar [...]

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

No mais, a renúncia do direito implica na disponibilidade do direito 

deduzido, impossibilitando aos autores repropor a ação pleiteando o direito 

que renunciou.

Ante o exposto, HOMOLOGO a renúncia ao direito pretendido e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de 

Processo Civil.

 Os honorários advocatícios serão pagos conforme acordado entre as 

partes, inexistindo obrigação deste teor por parte do embargado.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.
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Intimem-se por Dje. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60461 Nr: 1271-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. BENSI - ME, LUCIA HELENA RODRIGUES 

DA SILVA BENSI, CARLOS ALBERTO BENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de execução de título extrajudicial em que o 

Banco do Brasil S/A move em face de C. A. Bensi, Lúcia Helena R. S. 

Bensi e Carlos Alberto Bensi, já qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 81/82).

É o relatório. Decido.

 A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUO o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” e art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62868 Nr: 2625-44.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução em que Lúcia Helena R. S. Bensi move 

em face do Banco do Brasil S/A.

É o relatório. Decido.

 Por considerar o acordo avençado entre as partes, o qual extinguiu a 

ação de execução de título extrajudicial em que se requeria o pagamento 

do débito oriundo da cédula de crédito bancário n° 492.100.935, a qual é 

objeto dos presentes embargos, vislumbro inexistir interesse de agir.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Sem a incidência de custas e despesas processuais, ficando consignada 

a possibilidade de o embargante postular a restituição das que foram 

adiantadas pelas vias adequadas.

 Sem condenação de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência 

de angularização da relação processual deduzida.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 404-59.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Biguelini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SCAPINI, MARIA INÊS SCAPINI, 

Economia Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, Arno Jacó Kreutz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 E ainda, mantenho e declaro devido o cálculo apresentado à fl. 215, tendo 

em vista que o termo inicial para a atualização do débito se deu na data do 

dia 27/05/2009. No mais, certifique-se a secretaria quanto ao cumprimento 

da decisão de fl. 240.Por fim, no que concerne ao pedido de item “d” de 

fls. 258/260, expeça-se alvará, observadas as contas indicadas à fl. 260. 

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59419 Nr: 665-53.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Dias Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a necessidade de realização de perícia, NOMEIO o perito médico 

Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), médico residente neste município, 

para realizar a perícia requisitada pelas partes, independentemente de 

compromisso.

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo 

designado, empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o requerente sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo 

de doença?

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) A doença do requerente o impede de realizar seu trabalho habitual 

como rurícola?

Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o perito responder 

àqueles já apresentados pelas partes às fls. 33/34 e fls. 57/58.

O médico nomeado deverá informar o juízo e as partes, com antecedência, 

a data de realização da perícia.

Arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), que serão 

custeados pela Justiça Federal na forma indicada pela Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal.

 Ressalto que o pagamento dos referidos honorários periciais só se dará 

após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 

e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados.

Após a realização dos serviços, será encaminhado ofício ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária do Estado, acompanhado do ato de nomeação do 

perito e de todos os dados necessários à efetivação do pagamento, que 

será efetuado no mês subsequente ao recebimento do referido ofício, 

diretamente na conta do perito, desde que exista disponibilidade 

orçamentária.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55561 Nr: 1558-78.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a necessidade de realização de perícia, NOMEIO perito médico Jaime 

Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), residente neste município, para realizar a 

perícia requisitada pelas partes, independentemente de compromisso.

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, 
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nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo 

designado, empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o requerente sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo 

de doença?

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) A doença do requerente o impede de realizar seu trabalho habitual 

como rurícola?

Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o perito responder 

àqueles já apresentados pelas partes à fl. 20 e fls. 57/58.

O médico nomeado deverá informar o juízo e as partes, com antecedência, 

a data de realização da perícia.

Arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), que serão 

custeados pela Justiça Federal na forma indicada pela Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal.

 Ressalto que o pagamento dos referidos honorários periciais só se dará 

após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 

e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados.

Após a realização dos serviços, será encaminhado ofício ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária do Estado, acompanhado do ato de nomeação do 

perito e de todos os dados necessários à efetivação do pagamento, que 

será efetuado no mês subsequente ao recebimento do referido ofício, 

diretamente na conta do perito, desde que exista disponibilidade 

orçamentária.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54941 Nr: 1230-51.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CORBARI MATTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUO o processo com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil.No entanto, DETERMINO a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58338 Nr: 3090-87.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLY VICTORIA CARVALHO LIMA, ROSA DILCE 

PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das datas de declarações de fls. 18/19, INTIME-SE a autora, para, 

no prazo de cinco dias, juntar aos autos, documento que comprove ao 

aprisionamento contemporâneo de Uildemar Pereira Lima.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R.C DE MESQUITA CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULISSE ADRIANA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pela parte Exequente para 

determinar a suspensão do feito pelo prazo requerido, lançando-se o 

arquivamento provisório no Sistema Projudi. Esgotado o prazo, INTIME-SE a 

parte Exequente para que indique bens disponíveis do Executado ou do 

Terceiro, ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito Às providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de fevereiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010148-39.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON OLIVEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, lançando-se o 

arquivamento provisório no Sistema PJe. Esgotado o prazo, INTIME-SE o 

Exequente para que indique bens disponíveis do Executado ou do 

Terceiro, ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito Às providências. Cumpra-se. Canarana, 09 de maio de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-09.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR BROCH DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 

24 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R.C DE MESQUITA CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULISSE ADRIANA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 
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Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pela parte Exequente para 

determinar a suspensão do feito pelo prazo requerido, lançando-se o 

arquivamento provisório no Sistema Projudi. Esgotado o prazo, INTIME-SE a 

parte Exequente para que indique bens disponíveis do Executado ou do 

Terceiro, ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito Às providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de fevereiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-31.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO JOSE WILLERS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000094-31.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento – rito da Lei nº 9.099/1995 – De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência designada, tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. Assim, tendo em vista a ausência da 

parte Requerente, quando da realização da Audiência de Tentativa de 

Conciliação, mesmo intimada para a realização desta, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Aguarde o trânsito em julgado da 

presente, após o que, arquivem-se. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 02 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-49.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNUS LEANDRO NAEGELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR HEITOR DE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010212-49.2015.8.11.0029. REQUERENTE: MAGNUS LEANDRO NAEGELE 

REQUERIDO: OSMAR HEITOR DE SANTANA Vistos, etc. Especificada a 

localização do bem, proceda-se a remoção do veículo, conforme 

requerido. Nomeio, desde logo, a parte Exequente como depositário do 

bem penhorado. Em não sendo possível a sua localização, voltem 

imediatamente conclusos. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

CANARANA, 1º de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-71.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEONE WESLEI WINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Relego a apreciação da gratuidade de justiça à esse Egrégio. Canarana, 

09 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do 

Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - 

Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERRAZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 24 de outubro de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-06.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SCHAFER QUEIROZ OAB - MT18671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE CARMEN DIETER (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da certidão do Sr. Meirinho constante no ID do documento: 

15865162, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 24 de outubro 

de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-24.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIU DE OLIVEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 10 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm
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Portaria

P O R T A R I A N.º 082/2018– DF

O Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, MMª. Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Requerimento de Licença Prêmio do Servidor 

BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO, AUXILIAR JUDICIÁRIO LOTADO NA 

CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO, datado de 8/10/2018:

 R E S O L V E:

CONCEDER 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio ao servidor BENJAMIN 

DUARTE MONTEIRO NETO, mat. 4859, 1º período de usufruto a partir de 

6/2/2019 a 8/3/2019 e 2º período de usufruto a partir de 1/8/2019 a 

30/8/2019.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Chapada dos Guimarães/MT, 23 de outubro de 2018

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

TERMO DE CESSÃO/DOAÇÃO Nº 05/2018 - Termo de doação de bens 

móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso por intermédio 

do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária COOPERATIVA 

CHAPADENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS/COOPCHAMAR

* O Termo de Doação n° 05/2018 completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32663 Nr: 2045-10.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Blanco Urrutia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40499 Nr: 2909-77.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Acapulco LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 2952-82.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecom - Incorporação e Loteamento Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36269 Nr: 1715-76.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Duque de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36556 Nr: 3283-64.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalci Mauricio Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40823 Nr: 2968-65.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33044 Nr: 2894-16.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Regina Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36259 Nr: 2967-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula R. Miranda Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52562 Nr: 2489-38.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35502 Nr: 2956-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Gomiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32529 Nr: 1914-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Arantes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4251 Nr: 183-34.1991.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Raquel Andrade Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40930 Nr: 3209-39.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Roberto Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35034 Nr: 2905-11.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clausio Ludke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75278 Nr: 2522-23.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

embargada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte embargante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 53310 Nr: 2638-34.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Encomind Engenharia, Comércio e Indústria 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Jobim - 

OAB:MT/6.412

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36515 Nr: 3249-89.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drauzio Antonio de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37357 Nr: 3905-46.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36740 Nr: 3441-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno Joaquim de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20345 Nr: 977-59.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Beatriz da Silva Bomdespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, tendo em vista o acórdão nos 

autos cód. 58404, devendo trazer aos autos o cálculo observando as 

determinações de fls. 43/43v daqueles autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41222 Nr: 2474-06.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Jopejo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40595 Nr: 3146-14.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Roberto G. Inchauste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33077 Nr: 2888-09.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garoa Comercio e Industria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 43183 Nr: 373-59.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Martins, Fernanda Cristina Ferreira da Silva, Maria 

de Fátima de Almeida Albernaz, Manoel Correia da Silva, Manoel Bezerra 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36608 Nr: 3331-23.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Correa Meyer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40335 Nr: 3076-94.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Andrade Valdasca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 28.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 3745-21.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Braz Imobiliária Emp. e Participações LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32995 Nr: 2835-28.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Efraim Rodrigues Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20814 Nr: 1431-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilan Martins Ferreira Roldão OU Marilan Martins 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Machado da Costa Júnior 

- OAB:5682, Marco Antonio Soares Machado da Costa - 

OAB:21593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência de fl.149, sendo "Mudou-se".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32672 Nr: 2052-02.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Elias de Siqueira, Gleide Silva Lima Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40793 Nr: 2680-20.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 4042-28.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Camargo Quintiliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33548 Nr: 2849-12.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36800 Nr: 3496-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Candido da Paixão ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 
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do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36337 Nr: 3092-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40628 Nr: 2666-36.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Alves R. Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Aparecido de Oliveira 

- OAB:7549/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40347 Nr: 3096-85.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Fraga de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37327 Nr: 3878-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37972 Nr: 385-10.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40892 Nr: 2700-11.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Evandro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10953 Nr: 1562-53.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB, AMW, HB, ESRS, VK, FFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristiane Novakoski 

- OAB:40002/PR, Santino Ruchinski - OAB:OAB/MT/ 9.702-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação acerca da certidão retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4696 Nr: 196-33.1991.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Circe da Guia Bedeiros Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37477 Nr: 4013-75.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomas Sandor Brunvaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 
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do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 3729-67.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Izabel Prantel Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33609 Nr: 2527-89.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4256 Nr: 184-19.1991.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Manoel Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 2269-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal Drº José 

Henrique Bezerra Fonseca - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72560 Nr: 1329-70.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSS, EKS, RMS, ZSS, OMS, RKS, ATS, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO MARCIO BORGES 

MODESTO - OAB:15947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. O pedido de alvará deve ser indeferido, haja vista que para o 

levantamento de eventuais valores há a necessidade da concordância 

dos demais herdeiros, o que não consta nos autos.

II. Ademais, necessário se faz, ainda, após apresentadas as primeiras 

declarações, forte no artigo 626 do Código de Processo Civil, citar para os 

termos do inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, 

os legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a Fazenda Pública, o Ministério 

Público e, se houver testamento, também o testamenteiro, observando a 

diligente gestora judicial os dizeres do referido artigo.

III. Concluídas referidas citações, conforme preconizado no artigo 627 do 

Código de Processo Civil, o feito aguardará em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as 

primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 

(trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos nas 

primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro 

imobiliário consoante artigo 629 do Código de Processo Civil.

IV. Superado os prazos encimado, certifique-se sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão 

para fins e tempos do artigo 630 do Código de Processo Civil, ou não 

sendo o caso, deverão ser apresentadas as últimas declarações e, após, 

conclusos para sentença.

V. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 1187-42.2010.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Prado de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cardoso Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência.

Compulsando os autos, verifico, de início, que não foi cumprida a 

determinação de fls. 195 para que a inventariante apresente nos autos os 

valores depositados em contas bancárias em nome da falecida Izabel 

Cardoso Macedo, razão pela qual, determino que seja cumprido de 

imediato.

Outrossim, verifico ainda, que não há certidão negativa das Fazendas 

Públicas, razão pela qual, determino que seja cumprido tal ato.

Ademais, certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para 

interposição de recurso da sentença homologatória de fls. 30-31.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64749 Nr: 754-96.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Gonçalo 

Leandro Ferreira da Silva, Eva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 
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do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36506 Nr: 2069-04.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, Empresa Engemétrica Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626, MARLI 

APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marli Aparecida da Costa para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62431 Nr: 2246-60.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Cassimira Gasparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79896 Nr: 1127-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acercca do desarquivamento do feito, para, no prazo legal, 

requeira o que entender de direito, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 3843-30.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliaria Acapulco ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Rueda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A, Antônio Hélio Rodrigues do Prado Filho - OAB:7626

 I.DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO os embargos de declaração, por serem 

tempestivos, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para, com fulcro nos 

arts. 55, § 3°, 59 e art. 286, todos do CPC/2015, DECLINAR do 

processamento desta demanda em favor do Juízo da Segunda Vara Cível 

desta Comarca, devendo o presente feito ser apensado aos autos de n° 

636-23.2014.811.0024 – cód. 64616.II.Intimem-se.III.Preclusa esta decisão, 

p r o c e d a - s e  a  r e d i s t r i b u i ç ã o  c o n f o r m e  i n d i c a d o  n o 

dispositivo.IV.Proceda-se com as baixas e anotações.V.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 459-88.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício pensão por morte, à autora MARCELINA ANTONIA DE 

OLIVEIRA, no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual 

(13° salário), com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data 

de entrada do pedido administrativo em 29/10/2015 (fls. 14).Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo 

benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário 

(art. 100, §1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta 

sentença, intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda à implantação do benefício em favor da parte autora. 

Para tanto, deverá ser expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ 

de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, 

Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste 

juízo proceder conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC.Para fins do item 

6.17.1.1 da CNGC, segue tópico síntese da sentença:I- Nome do 

beneficiário: MARCELINA ANTONIA DE OLIVEIRAII- Benefício concedido: 

pensão por morteIII- Renda mensal do benefício: um salário mínimoIV- Data 

de início do benefício (DIB): a partir do requerimento administrativo em 

29/10/2015 (fls. 14).Publique-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76983 Nr: 3311-22.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:17663/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:17663/O

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos iniciais para 

homologar a oferta de alimentos em face da menor Ester Divina Matsuoka 

Andrade, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos 

líquidos do autor, que deverão ser depositados na conta da infante (Banco 

do Brasil – agencia 1772-8, conta 23.592-X).JULGO, portanto, extinto o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerida no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor 

da causa, o que faço com fundamento no art. 85 do CPC.Serve a presente 

como ofício para as comunicações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Certifique-se e arquivem-se os autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100363 Nr: 5969-48.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI, EDSON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da 

parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescidos dos 

encargos, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, 

§3° e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69).Consigne-se, que o prazo 

para o devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 

(quinze) dias da execução da liminar e que esta poderá ser apresentada 

mesmo que tenha efetuado o pagamento do débito na sua integralidade 

(art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 

10.931/2004).”Cumpra-se a decisão liminar, haja vista que o autor já 

depositou as diligências.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37531 Nr: 4061-34.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulma Eugenia dos Reis Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl.40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38545 Nr: 993-08.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Siqueira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40869 Nr: 3135-82.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40996 Nr: 3042-22.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Teles de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40996 Nr: 3042-22.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Teles de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33245 Nr: 2413-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - Instituto Educacional Matogrossence (UNIVAG)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Carla de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIÁDINE GROSSI - 

OAB:19442/O, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8934, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não existe o nr".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39676 Nr: 2193-50.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo de Castro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41173 Nr: 3446-73.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 
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intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl.32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40719 Nr: 2601-41.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl.28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41155 Nr: 3298-62.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Martins dos Anjos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 486 Nr: 267-83.2001.811.0024

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Viva Maria S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Gomes.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Ante o exposto, julgo procedente formulado na inicial para resolver o 

mérito, com fulcro assente no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a 

baixa na penhora dos bens 2 (dois) tratores da marca CBT, modelo 8060, 

séries n. 000196 e 000857, conforme as notas fiscais n. 0611 e 0610 e a 

restituição dos mesmos ao autor, ratificando a liminar de fls. 

18-19.CONDENO o embargado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, 

inciso I a IV, c/c §3º, inciso I, do NCPC, e Enunciado de Súmula 303 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como, nas custas e despesas 

processuais.Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, inciso 

II, do CPC.Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

proceda-se com a devolução da nota promissória que serviu como 

caução, mediante cópia e certidão nos autos.CERTIFIQUE-SE e 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95023 Nr: 3430-12.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76736 Nr: 3197-83.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenor Pedro de Souza, Cibele França da 

Silva, Anderson Silva de Souza, Jackeline Silva de Souza, POdS, Silma 

Aparecida Lira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do inventariante, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar nos autos quanto a 

manifestação da Fazenda Pública Estaduel e Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70379 Nr: 540-71.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APIACAS ENERGIA S/A, ALASSANDRO 

KARLIN, RAFFAELA ENRICO GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Varella Raposo - 

OAB:OAB/MT 201.796

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da executada, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias juntar aos autos comprovante e guia corretos, do 

valor depositado e informado nos autos, tendo em vista informação do 

departamento de depósitos judiciais do TJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82019 Nr: 1919-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

da decisão do dia 23/7/2018 cuja parte dispositiva segue transcrita: "...I. 

ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

INSS, o que faço para abater os valores recebidos a título de benefício 

assistencial. Dessa forma, expeça-se RPV no valor de R$ 2.021,05 (dois 

mil e vinte e um reais e cinco centavos) devido à parte exequente. II. 

Intime-se o causídico, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

fazendo constar o seu nome como exequente, sob pena de indeferimento 

do pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar judicialmente direito 

próprio. III. Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se...".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/11/2018, às 16horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 24 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-80.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON JOAO TODESCHINI ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do despacho ID 15410653 dos autos, o qual deferiu a 

expedição dos alvarás de levantamento. Chapada dos Guimarães-MT, 24 

de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLAN PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000130-25.2017.8.11.0024 REQUERENTE: WANDERLAN 

PAULO DA SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso 1/08/2018 (id 14486444) todavia, a sentença 

transitou em julgado para as partes em 19/06/2017, conforme id 8199161, 

portanto, conforme certidão de id 14626265, o referido recurso é 

intempestivo, assim deixo de recebe-lo. No mais, indefiro a gratuidade e 

intime-se para o pagamento das custas. Comprovado o pagamento, 

Arquive-se o processo com as baixas e formalidades de estilo ou 

anote-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 29 de agosto de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000960-54.2018.8.11.0024 REQUERENTE: GILBERTO 

GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: SAGA PANTANAL COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA Vistos etc. Defiro o pedido do autor para que seja 

resignada a audiência previamente designada, haja vista que o sistema 

agenda automaticamente a data e o mesmo juntou justificativa plausível. 

Redesigne-se. Intimem-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADEVAL MONTALTO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010122-95.2011.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO 

ADEVAL MONTALTO FONTES REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos 

etc. Indefiro o pedido retro, haja vista que para ser redirecionada a 

penhora para outros CPF/CNPJ, é necessária a desconsideração da 

personalidade jurídica. Portanto, à míngua da fundamentação, indefiro. 

Intime-se o executado para, no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis 

de penhora. Se silente, ou apresentados bens, diga-se à parte autora 

para, em igual prazo, manifestar-se. Após, conclusos. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-87.2009.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DA SILVA TIRAPELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010140-87.2009.8.11.0024 REQUERENTE: REGINA 

APARECIDA DA SILVA TIRAPELLE REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-39.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010634-39.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JÚLIA JANE 

BRANDÃO MARTINS GARCIA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 

Considerando que a suspensão do feito se aplica, tão somente, na fase 

de cumprimento de sentença, conforme noticiado no Ofício n. 

613/2018/OF, levanto a suspensão do feito e determino o prosseguimento 

da ação, em seus ulteriores termos. Intime-se a autora para impugnar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 385 de 839



certifique-se eventual decurso de prazo e façam-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000487-39.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ELIETE 

AUXILIADORA BORGES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Considerando que 

a suspensão da ação em razão da recuperação judicial da requerida se 

aplica, tão somente, em processos em fase de cumprimento de sentença, 

conforme Ofício n. 613/2018/OF, levanto a suspensão e determino o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação, certificando-se eventual decurso de 

prazo e, após, façam-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-66.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000567-66.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MONIQUE 

SOUZA MAGALHAES DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na 

pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga 

aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais 

sejam: última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000346-49.2018.8.11.0024 REQUERENTE: DANIEL 

FRANCA DE FARIAS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Na forma do art. 99, 

§2º do CPC, intime-se o requerente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE PINHEIRO DE SOUZA MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000986-52.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOCINEIDE PINHEIRO DE 

SOUZA MAMORE REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se de 

reclamação cível proposta por JOCINEIDE PINHEIRO DE SOUZA MAMORE 

em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. No caso em tela, vislumbro que se trata de 

concessão de tutela de urgência para determinar o cancelamento da 

inscrição, em tese, indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, 

para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer ação, é 

necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, ao analisar o extrato de restrição de crédito, observo que existe 

outra restrição lançada em nome da requerente. Portanto, vislumbro 

ausente o perigo de dano necessário ao deferimento da tutela de 

urgência. Explico. Mesmo com a retirada da inscrição supostamente 

indevida informada nos presentes autos, observo que o postulante 

continuará com restrição no Serviço de Proteção ao Crédito, ou seja, a 

concessão da liminar não surtirá efeito prático algum. Ressalto que não há 

nos autos qualquer informação que a outra negativação é indevida. 

CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, conforme acima fundamentado, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente. 

Designe-se, a secretaria, data para a Audiência de Conciliação, após 

intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT0016103A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001003-88.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE HERCULANO DA 
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SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta JOSÉ HERCULANO DA SILVA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A.. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de liminar 

para determinar a obrigação de fazer do requerido em suspender as 

cobranças em tese indevidas, em razão da falha na prestação de serviço 

de instalação de ligação nova. Assim, para que seja deferida a tutela de 

urgência em qualquer ação, é necessária a presença dos requisitos 

cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Com relação ao perigo de dano, há a 

possibilidade de causar prejuízos à parte reclamante, em razão da 

onerosidade financeira de um contrato que, em tese, não vem sendo 

cumprido pela requerida; mas é necessário que também analisemos a 

probabilidade do bom direito. Compulsando os autos, evidencio que os 

fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento 

da parte autora em ter contratado a empresa requerida para fornecimento 

do serviço de energia elétrica, devidamente comprovado pelas cobranças, 

todavia, sem relógio no padrão na residência do autor e, em tese, não 

fornecido, conforme se depreende dos documentos anexados à exordial. 

Desta forma, vislumbro que há falha na prestação do serviço oferecido 

pela promovida, sem justificativa plausível, o que, por si só o obriga a 

adimplir com o contrato firmado entre as partes. Outrossim, no que tange 

ao pedido de exclusão das negativações, verifico a ineficácia da medida, 

haja vista que existe outra negativação em nome do autor. Explico. Mesmo 

com a retirada da inscrição supostamente indevida informada nos 

presentes autos, observo que o postulante continuará com restrição no 

Serviço de Proteção ao Crédito, ou seja, a concessão da liminar não 

surtirá efeito prático algum. Ressalto que não há nos autos qualquer 

informação que a outra negativação é indevida. CONCLUSÃO. ANTE O 

EXPOSTO, conforme acima fundamentado, DEFIRO EM PARTE A TUTELA 

DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente para: A) determinar que a 

parte promovida suspenda as cobranças do serviço em análise na 

presente lide, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data da 

intimação da presente decisão, bem como, B) a instalação e ligação da 

energia na residência do requerente. Designe-se, a secretaria, data para a 

Audiência de Conciliação, após intimem-se as partes. No mesmo ato, 

cite-se, por Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 

9.099/1995, devendo desta constar as consequências para o caso de 

ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso 

haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e 

ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000429-02.2017.8.11.0024 LUIZ CARLOS GONCALVES BANCO 

BRADESCO SA e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por LUIZ CARLOS GONÇALVES no montante de R$13.667,11 no CNPJ/CPF 

de BANCO BRADESCO SA e outros, sob o nº 60.746.948/0762 -83. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010491-50.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCATO MOTOS (EXECUTADO)

ELIDA REJANE GOMES DA SILVA NARDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO PIRES MAFRA OAB - MS7906 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010491-50.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: DIRLEY RODRIGUES 

CARDOZO EXECUTADO: ELIDA REJANE GOMES DA SILVA NARDINI, 

MARCATO MOTOS Vistos etc. Considerando que o Provimento nº 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim 

como lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, 

defiro a medida requerida, a qual deverá ser realizada via RENAJUD. 

“Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o Sistema RENAJUD uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. 

(Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos existentes em nome 

das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente 

para garantia do débito. Caso haja veículo em nome do executado, e seja 

frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o 

endereço dos referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, 

do art. 525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob 

pena de extinção. Indefiro, por ora, a busca via INFOJUD, em razão do 

bloqueio de bem móvel ter sido frutífera no sistema RENAJUD. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. 22 de outubro de 2018

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-65.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAJIMY CLAUDIA WADA DA SILVA OAB - MT0015517A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER B. NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010264-65.2012.8.11.0024 EXEQUENTE: WARLEY MAX DE 

CARVALHO NEVES EXECUTADO: CLEBER B. NOGUEIRA DE SOUZA 
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Vistos etc. Considerando que o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o 

Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter 

informações sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao 

cumprimento do referido Provimento, assim como lastreado nos princípios 

da celeridade e da economia processual, defiro a medida requerida, a qual 

deverá ser realizada via RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi 

instituído “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome das partes executadas, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade 

jurídica, entendo que, por ora, ante o bloqueio do bem móvel, merece 

indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 22 de 

outubro de 2018

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010337-66.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ARRUDA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010337-66.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: SIDNEI ARRUDA MELO 

EXECUTADO: CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME, TEIXEIRA & 

ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME Vistos etc. Considerando que o 

Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim como lastreado nos princípios da celeridade e da economia 

processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser realizada via 

RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o Sistema RENAJUD 

uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de 

constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-68.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDETE SOEHN DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010257-68.2015.8.11.0024 MARIA BERNARDETE SOEHN DA COSTA 

BANCO BMG Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por BANCO BMG no montante de R$3.796,13, no CNPJ/CPF de MARIA 

BERNARDETE SOEHN DA COSTA, sob o nº 318.591.351-53. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-16.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO LACERDA PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000010-16.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO PAULO LACERDA 

PAES DE BARROS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. É cediço que a executada, juntamente com o grupo empresarial 

que integra, se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 

20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 

0203711-65.2016.8.19.0001). Ademais, restou amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação a recente HOMOLOGAÇÃO do plano de 

recuperação judicial APROVADO pelos credores do grupo empresarial, 

nos termos da DECISÃO publicada em 05/02/2018. Nesse interim, o plano 

de recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma 

vez homologado, implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito 

constituído na presente executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação 

judicial (26.09.2016) sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em Juízo. Nesse mesmo viés, Fábio Ulhôa Coelho, 

ao comentar o artigo 49 da Lei de Falências, afirma que: A recuperação 

atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração 

do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o 

devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial 

estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Sendo assim, cumpre 

consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido de 

recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do juízo da 

recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no seguinte 
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sentido: Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido 

constituído o fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito”. Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018). Nesse mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que a decisão em 

cumprimento transitou em julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o 

valor do crédito, deverá o juízo de origem expedir ofício ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de seu adimplemento, o 

qual será pago através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de 

origem, na ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o 

Ofício nº 613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Nesse diapasão, 

decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos à execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da 

recuperação judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do 

crédito. Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o 

lapso temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, 

DETERMINO: I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, acoste aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito; II – Após, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito extraconcursal, objeto dos autos, remetendo cópia 

da sentença/acordão, bem como da presente decisão e da memória de 

cálculo; III – Determino, ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja 

informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o processo 

será extinto. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-17.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010144-17.2015.8.11.0024 REQUERENTE: GERALDO SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. É cediço que 

a executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial (12/06/2017) 

sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em Juízo. Nesse mesmo viés, Fábio Ulhôa Coelho, ao comentar o 

artigo 49 da Lei de Falências, afirma que: A recuperação atinge, como 

regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. 

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter 

ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão 

absolutamente excluídos dos efeitos deste. Sendo assim, cumpre 

consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido de 

recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do juízo da 

recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no seguinte 

sentido: Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido 

constituído o fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito”. Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018). Nesse mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que a decisão em 

cumprimento transitou em julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o 

valor do crédito, deverá o juízo de origem expedir ofício ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de seu adimplemento, o 

qual será pago através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de 

origem, na ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o 

Ofício nº 613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Nesse diapasão, 

decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos à execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da 

recuperação judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do 

crédito. Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o 

lapso temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, 

DETERMINO: I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, acoste aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito; II – Após, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito extraconcursal, objeto dos autos, remetendo cópia 

da sentença/acordão, bem como da presente decisão e da memória de 

cálculo; III – Determino, ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja 

informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o processo 

será extinto. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Chapada dos 

Guimarães-MT, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010148-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010148-20.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: MOSAR FRATARI TAVARES 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial (15/09/2016) 

sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em Juízo. Nesse mesmo viés, Fábio Ulhôa Coelho, ao comentar o 

artigo 49 da Lei de Falências, afirma que: A recuperação atinge, como 

regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. 

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter 

ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão 

absolutamente excluídos dos efeitos deste. Sendo assim, cumpre 

consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido de 

recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do juízo da 

recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no seguinte 

sentido: Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido 

constituído o fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito”. Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018). Nesse mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que a decisão em 

cumprimento transitou em julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o 

valor do crédito, deverá o juízo de origem expedir ofício ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de seu adimplemento, o 

qual será pago através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de 

origem, na ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o 

Ofício nº 613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Nesse diapasão, 

decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos à execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da 

recuperação judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do 

crédito. Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o 

lapso temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, 

DETERMINO: I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, acoste aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito; II – Após, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito extraconcursal, objeto dos autos, remetendo cópia 

da sentença/acordão, bem como da presente decisão e da memória de 

cálculo; III – Determino, ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja 

informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o processo 

será extinto. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES-MT, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABADIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO(A))

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APIACAS ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000535-61.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE ABADIA DA COSTA 

REQUERIDO: APIACAS ENERGIA S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RALYS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000392-09.2016.8.11.0024 REQUERENTE: RALYS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Analisando o processo, observo que 

não há recolhimento de preparo, tampouco fora deferida a justiça gratuita. 

O artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será 

interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção;” 

Constata-se que a parte recorrente não atendeu o prazo previsto no 

dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro deserto o recurso 

interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

o processo com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000637-20.2016.8.11.0024 REQUERENTE: KARLA DA SILVA 

MIRANDA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA., LOJAS AVENIDA LTDA Vistos etc. Recebo o recurso interposto, 

no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a 

gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que 

as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO(A))

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000408-26.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ROGERIO MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS 

EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, 

no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Intime-se o 

recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões. Com ou sem 

resposta das contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma Recursal 

deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ LOURDES ROMAN GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000557-85.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LIZ LOURDES ROMAN 

GARCIA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-07.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO PEREIRA ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010177-07.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JUVENTINO PEREIRA 

ALVES DA GUIA REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. Analisando o processo, observo que não há recolhimento de 

preparo, tampouco pedido de justiça gratuita deferido. O artigo 41, § 1º da 

Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 

10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da 

qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será 

feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção;” Constata-se que a parte 

recorrente não atendeu o prazo previsto no dispositivo legal supra 

mencionado, portanto, declaro deserto o recurso interposto. Certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se o processo com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001427-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CELINO CREMASCO (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 15872308. COLÍDER, 24 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001009-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADRIANO CARFI (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE, Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) sem recebimento, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. Colíder-MT, 24 de outubro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001032-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ORGANISTA DIM (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE,Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) sem recebimento, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. Colíder-MT, 24 de outubro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001023-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE,Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) sem recebimento, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. Colíder-MT, 24 de outubro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001122-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUZA LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE, Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) sem recebimento, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. Colíder-MT, 24 de outubro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001134-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ GUILHEN (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE, Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) sem recebimento, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. Colíder-MT, 24 de outubro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001350-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE APARECIDA PROVASI (EXECUTADO)

DIRCE APARECIDA PROVASI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”, bem como, sua INTIMAÇÃO para que no mesmo prazo, recolha 

as custas necessárias à expedição da certidão requerida e deferida pelo 

Juízo. COLÍDER, 24 de outubro de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001394-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. MARINHEIRO SPONTAM - ME (EXECUTADO)

LEONILDO SPONTAM (EXECUTADO)

LUCIANA MARINHEIRO SPONTAM (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”, bem como, sua INTIMAÇÃO para que no mesmo prazo, recolha 
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as custas necessárias à expedição da certidão requerida e deferida pelo 

Juízo. COLÍDER, 24 de outubro de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO AUGUSTO (EXECUTADO)

LAERCIO AUGUSTO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 24 de outubro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000797-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARCOS CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER 

MATO GROSSO LTDA, BANCO PAN S.A. Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e 

honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo 

estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 

2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em 

que os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001013-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

HEBER AMILCAR DE SA STABILE OAB - MT3283-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SALVADEGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001013-80.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: CARLOS SALVADEGO Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente informou o 

pagamento do débito, requerendo a juntada do respectivo comprovante. 

Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Condeno, outrossim, a parte executada em honorários 

advocatícios, estes fixados em: a) 10% (dez por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) 

salários-mínimos; b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; c) 5% (cinco por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois 

mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; d) 3% (três 

por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for 

superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; ou e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou 

do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita. Caso a condenação contra 

a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o 

valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, do citado 

art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a 

faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim 

sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do mesmo art. 85 do NCPC. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002020-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EX SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002020-44.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: EX SERVICOS CONTABEIS LTDA - 

ME Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 23 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001753-72.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR OSCAR CRISPIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001753-72.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ADEMIR OSCAR CRISPIM Vistos. Trata-se de 

ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER em 

desfavor da parte executada, ambos devidamente qualificados nos autos. 

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a fazer parte 

integrante desta sentença para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO o feito até o 

momento previsto para o adimplemento da obrigação entabulada. 

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença. No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade judiciária, a alegada hipossuficiência da parte executada não 

restou demonstrada. A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, pessoalmente ou 

por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Cumprida a determinação, venham-me os autos 

conclusos. Decorrido o prazo SEM MANIFESTAÇÃO, certifique-se, e, 

desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela parte executada. 

Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Condeno, outrossim, a parte executada em honorários 

advocatícios, estes fixados em: a) 10% (dez por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) 

salários-mínimos; b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; c) 5% (cinco por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois 

mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; d) 3% (três 

por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for 

superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; ou e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou 

do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita. Caso a condenação contra 

a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o 

valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, do citado 

art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a 

faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim 

sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do mesmo art. 85 do NCPC. 

Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

de estilo, observado em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 15 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

SONIA MARIA CANO BIRCHES (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001298-73.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 
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do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001670-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA DE AQUINO MONGUINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe de Divisão de Avaliação e Desempenho e Estágio da Coordenadoria 

de Recursos Humanos (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001670-22.2018.8.11.0009. IMPETRANTE: 

RAFAELLA DE AQUINO MONGUINI IMPETRADO: CHEFE DE DIVISÃO DE 

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO E ESTÁGIO DA COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS Autos n°. 1001670-22.2018.8.11.0009 Sentença 

Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por RAFAELLA 

DE AQUINO MONGUINI em face do CHEFE DE DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E 

DESEMPENHO E ESTÁGIO DA COORDENADORIA DE RECURSOS 

HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

partes qualificadas nos autos. Alega a impetrante, em apertada síntese, 

que foi aprovada em estágio de nível superior em seletivo realizado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e atualmente exerce a 

atividade de estagiária no Fórum de Colíder/MT. Informou que ao firmar o 

termo de contrato de estágio foi surpreendida com a informação de que 

exerceria a atividade pelo período de oito meses devido a um estágio 

anterior de nível médio, que já exerceu no Poder Judiciário de Mato 

Grosso, desta maneira visa à concessão de liminar de modo a anular o ato 

coator para que seja prorrogado o prazo de estágio de nível. No mérito, 

requer a declaração de ilegalidade do ato da autoridade apontada como 

coatora concedendo em definitivo a segurança pleiteada. Juntou os 

documentos. O Juiz da causa deu-se por impedido de modo que me vieram 

os autos conclusos. É o que me cumpria relatar. Decido. Dispõe o art. 5º, 

inc. LXIX, da Constituição Federal de 1988, que: Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. A Lei nº. 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança), por sua vez, dispôs sobre a possibilidade de 

concessão liminar da tutela pretendida, exigindo em seu art. 7º, inciso III, 

que: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. No presente caso que se descortina, a impetrante indicou como 

autoridade coatora o Chefe de Divisão de Avaliação e Desempenho e 

Estágio da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, contudo, não demonstrou qualquer liame de que 

teria sido este quem cometeu o suposto ato que violou direito líquido e 

certo apontado neste mandamus. Registre-se, não há nestes autos 

qualquer aceno de prova (ato administrativo ou normativo) capaz de 

indicar que teria sido a pessoa indicada como autoridade coatora quem 

determinou que a impetrante fosse exercer o estágio de nível superior por 

tempo inferior ao legalmente previsto. Dos documentos amealhados pela 

impetrante não se verifica sequer qualquer menção ao Chefe de Divisão 

de Avaliação e Desempenho e Estágio da Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão em sua 

petição. A ação de mandado de segurança, como cediço, não admite 

dilação probatória de modo que as provas pertinentes ao caso devem ser 

pré-constituídas, ou seja, preparadas preventivamente e quando da 

impetração do mandado juntadas pelo interessado aos autos do processo 

de maneira a comprovar o direito líquido e certo supostamente violado e 

demonstrar, de igual modo, quem seria a autoridade coatora. Nesse 

sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE 

ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – 

LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. [...] A disciplina 

ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O 

mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como 

verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” 

produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à 

pretensão de direito material deduzida. (STF – RMS: 30870 BA, Relator: 

Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 14/05/2013, Segunda Turma, 

Data de Publicação: DJe-120 DIVULG 21-06-2013 PUBLIC 24-06-2013). 

Grifei. Desta feita, a autoridade coatora não figura, ao menos neste 

momento, como parte legítima para responder acerca do ato imputado pela 

impetrante, diante da falta de comprovação de elemento anímico da 

conduta indicada. Não bastasse, há de se considerar também, ainda que 

se entendesse de forma remota que o ato teria partido do impetrado, este 

Juízo não poderia conhecer do writ, tendo em vista a incompetência 

absoluta. Isto porque a competência em mandado de segurança é 

analisada pela sede funcional da autoridade coatora, consoante a doutrina 

e a jurisprudência pátria, que no caso em comento seria em Cuiabá/MT. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

IMPETRADA. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

INAPLICABILIDADE. I - A Terceira Seção desta Corte possui entendimento 

firme no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança, 

fixa-se a competência em razão da localização da sede funcional da 

autoridade impetrada. [...] (TRF-1 - CC: 00503908120154010000 

0050390-81.2015.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR 

ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 28/10/2015, TERCEIRA SEÇÃO, 

Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 286). Grifei. MANDADO DE 

SEGURANÇA - COMPETÊNCIA JUDICIAL - JUÍZO DA SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE IMPETRADA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECURSO 

PROVIDO - PROCESSO EXTINTO Na determinação da competência para 

processar e julgar mandado de segurança "não interessa a natureza do 

ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora [...] "A 

competência absoluta não pode ser prorrogada" (REsp nº 101.102, Min. 

José Arnaldo da Fonseca); "é nulo processo dirigido por juiz 

absolutamente incompetente" (ACMS nº , Des. Newton Trisotto). (TJ-SC - 

MS: 267549 SC 2008.026754-9, Relator: Newton Trisotto, Data de 

Julgamento: 10/11/2009, Primeira Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: Apelação Cível em Mandado de Segurança n. , de Brusque). 

Grifei. Ao tratar da matéria não tem sido outro o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça. Senão vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. TEORIA DA 

ENCAMPAÇÃO. REEXAME DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA 

AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. RECURSO 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 1. Na hipótese dos autos, o 

entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se 

tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e 
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julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da 

autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que 

evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem 

como a possibilidade de seu conhecimento ex officio. [...] (AgRg no AREsp 

721.540/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/08/2015, DJe 16/11/2015). Grifei. Ademais, há de se levar em conta 

também, que poderia até mesmo ser caso de competência privativa do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por inteligência do artigo 96, 

I, “g”, da Constituição do Estado em referência, visto que, ao que tudo 

indica, o ora impetrado seria apenas executor material (por força de ato 

administrativo ou normativo) de determinação do próprio Presidente do 

Tribunal. É o que diz o preceito normativo supracitado, ipsis litteris: Art. 96 

Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente: (EC n.º 31/04) [...] g) o mandado de segurança e o habeas 

data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia 

Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos 

Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Portanto, considerando a falta de provas pré-constituídas de 

que o suposto ato teria sido cometido pela autoridade imputada como 

coatora, o que demonstra a ausência de legitimidade da pessoa indicada, 

além do fato deste Juízo ser absolutamente incompetente para apreciação 

da pretensão tal qual consignada, deve o processo ser extinto sem a 

resolução do mérito. Ante o exposto, diante da ausência de provas 

pré-constituídas de ser o impetrado parte legítima para figurar no polo 

passivo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Às 

comunicações de praxe. Com o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 24 de outubro 

de 2018. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 11958 Nr: 119-59.1997.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81430 Nr: 2507-07.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BYMDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92715 Nr: 1128-26.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GUEDES MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53390 Nr: 826-70.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDS, AADS, ADINALVA GERMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO LEME 

ANTONIO, para devolução dos autos nº 826-70.2010.811.0009, Protocolo 

53390, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 1138-75.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE KAUFFMAN GUEDET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO LEME 

ANTONIO, para devolução dos autos nº 1138-75.2012.811.0009, Protocolo 

80177, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86182 Nr: 3590-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO LEME 

ANTONIO, para devolução dos autos nº 3590-24.2013.811.0009, Protocolo 

86182, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001760-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COLÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001760-30.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO 

FERREIRA NERES REQUERIDO: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

COLÍDER Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Amparo Social ao Deficiente, com pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela ajuizada por ANTÔNIO FERREIRA NERES, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Afirma na exordial, fazer jus à concessão do 

benefício ora pleiteado, uma vez que possui doenças congênitas que o 

torna incapaz para o trabalho, não possuindo, assim, condições de prover 

seu próprio sustento. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. 1 - 

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), RECEBO a 

petição inicial em todos os seus termos. 2 – Ademais, almeja o requerente 

a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciado com o recebimento de benefício assistencial a que julga fazer 

direito logo no início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de 

urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Nesse sentir, compulsando os autos, observa-se que não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da atual incapacidade 

laborativa do autor, não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação em momento 

oportuno. 3 - Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC). 4 - Ademais, diante do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista a natureza do pedido, 

desde já, INTIME-SE a Assistente Social credenciada a este Juízo para 

realizar estudo socioeconômico na residência da parte autora, devendo o 

relatório ser apresentado no prazo de 15 dias, respondendo aos quesitos 

da parte autora e do juízo: A- Qual a composição do núcleo familiar que 

vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º,Lei 8.742/93), assim considerados o 

requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, 

e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido? B- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 

6214/07), considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos 

mensalmente, composta por salários, proventos, pensões, pensões 

alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, 

pro-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos 

do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, 

Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a 

renda decorrente de benefício assistencial já percebido por idoso, em até 

um salário mínimo (art 34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)? C- Foi 

apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social? D- As condições 

sócio-econômicas da família são compatíveis com a renda informada? E- A 

residência é própria, alugada ou cedida? F- Descrever as condições da 

residência, os móveis, automóveis e outros bens, bem como a localização 

e os benefícios do imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, 

telefone, hospitais etc. 6 – Demais disso, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Desse modo, em razão da 

actio em apreço tramitar perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

do juízo o Dr. Mauro Sérgio Xavier Carrenho, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, FIXO os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas distancias a serem percorridas são extremamente grandes, as 

condições de vida e trabalho são precárias, o que não gera atrativos para 

que médicos se instalem e exerçam a profissão nesse região afastada do 

Brasil. Diante dessa inexorável realidade, aliado ao fato de que se não 

forem bem remunerados os médicos dessa região, em virtude da 

sobrecarga de trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena 

de se negar a jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar 

honorários periciais razoáveis e acima da média que ocorre nas grandes 

cidades. 7 - Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de 
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Ritos), bem como indicação quesitos para realização da perícia judicial. 8 - 

DETERMINO que, após decorrido o prazo acima indicado e, nada sendo 

requerido, DESIGNO perícia médica para o DIA 29 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 13H30MIN, a ser realizada nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLIDER-MT, devendo o especialista apresentar o laudo 

pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os quesitos 

apresentados pelas partes, bem como os apresentados pelo juízo in 

verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do 

periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando? B. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? C. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). D. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

H. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual; incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação 

(informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento 

necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) 

total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? J. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

9 - Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da 

data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos 

apresentados pelas partes e por este juízo (anexo). 10 - Após a juntada 

do laudo médico e estudo socioeconômico, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (CPC, art. 334 e 344). No mesmo ato, INTIME-SE a 

requerida para se manifestar acerca do laudo médico e estudo 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com os respectivos laudos. 11 - Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação. 12 - Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, conforme Capítulo V da Resolução 305/2014. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000548-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMOV S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000548-71.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

170.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARTINS & BRUCHMAM 

MARTINS LTDA Parte Ré: RÉU: SOMOV S/A Vistos etc. 1) Preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. 2) Quanto ao pedido de concessão de 

tutela de urgência, a parte autora pretende liminarmente a substituição da 

empilhadeira por outra da mesma espécie. Em que pese o entendimento 

esposado pela parte autora, entendo não estarem presentes os requisitos 

legais para concessão da tutela esperada. Apesar da cognição para a 

concessão da tutela de urgência ser apenas superficial, não exauriente, 

deve o julgador, ao concedê-la, ter a quase certeza de que se a demanda 

fosse julgada na ocasião, sairia vencedor o autor. In casu, não vejo a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, no caput do art. 300 do CPC. Dessa forma, INDEFIRO o pedido 

de concessão de tutela de urgência, destacando, entrementes, que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 3) Analisando os 

autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, 

pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a 

célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim 

sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da 

norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo a Secretaria desta Vara, designar data para realização de 

Sessão de Conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar a 

parte autora para o seu comparecimento e, nos termos do artigo 334 do 

CPC/2015, citar o réu. 4) Caso inexitosa a conciliação, fica desde já o réu 

intimado para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o 

art. 335, inciso I, do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o 

decurso do prazo em secretaria. 5) Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). 6) Após, com a apresentação de resposta, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade e INTIME-SE parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação. 7) Decorrido o prazo do item “4”, sem apresentação de 

resposta, façam-me os auto conclusos. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, 06 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMOZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001580-14.2018.8.11.0009. AUTOR(A): AMOZ DE 

SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1 - 

Ante o teor da manifestação de ID n° 15915353, DESTITUO o perito 

anteriormente nomeado e NOMEIO como médica perita a Dra. Letícia Rosa 

de Andrade, inscrita no CRM – 9120-MT, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Neste contexto, cumpre salientar que 

mantenho os honorários fixados. 2 – Sendo assim, DESIGNO perícia 

médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, a ser 

realizada nas dependências da sede do FÓRUM DE COLIDER-MT, devendo 

a especialista apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem como os 

apresentados pelo juízo. 3 – No mais, cumpra-se as determinações da 

decisão de ID 15722675. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 
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Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROZAILDE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001598-35.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ROZAILDE DE JESUS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. 1 - Ante o teor da manifestação de ID n° 15914979, 

DESTITUO o perito anteriormente nomeado e NOMEIO como médica perita a 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, inscrita no CRM – 9120-MT, que deverá 

servir escrupulosamente o encargo. Neste contexto, cumpre salientar que 

mantenho os honorários fixados. 2 – Sendo assim, DESIGNO perícia 

médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, a ser 

realizada nas dependências da sede do FÓRUM DE COLIDER-MT, devendo 

a especialista apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem como os 

apresentados pelo juízo. 3 – No mais, cumpra-se as determinações da 

decisão de ID 15741634. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CAVASINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001674-59.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ADEMAR 

CAVASINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1 

- Ante o teor da manifestação de ID n° 15915386, DESTITUO o perito 

anteriormente nomeado e NOMEIO como médica perita a Dra. Letícia Rosa 

de Andrade, inscrita no CRM – 9120-MT, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Neste contexto, cumpre salientar que 

mantenho os honorários fixados. 2 – Sendo assim, DESIGNO perícia 

médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, a ser 

realizada nas dependências da sede do FÓRUM DE COLIDER-MT, devendo 

a especialista apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem como os 

apresentados pelo juízo. 3 – No mais, cumpra-se as determinações da 

decisão de ID 15796759. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000353-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000353-86.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

JESUS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Não obstante ao pedido de dilação de prazo (ID: 14512476), 

verifica-se que já transcorreu prazo superior ao pleiteado, razão pela 

qual, INTIME-SE a parte requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, a fim 

de dar regular andamento ao feito, mais especificamente, cumprir 

integralmente a r. decisão exarada no Termo de Audiência (ID: 14175412) 

no que se refere a juntada da certidão de óbito da autora. Às 

providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84631 Nr: 2033-02.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDSS, MARIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DOS SANTOS SHIBATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Luiz Felipe de Souza 

Shibata, rep. Maria Pereira de Souza, em desfavor de Ana Lucia dos 

Santos Shibata, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código Processual 

Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do 

NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO e, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Colíder, 23 de outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92495 Nr: 974-08.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA LEDESMA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, INDICAR os dados Bancários para expedição de Alvara 

Judicial, sendo necessário que seja conta corrente e não poupança, nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 1309-03.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, INDICAR os dados Bancários para expedição de Alvara 

Judicial, sendo necessário que seja conta corrente e não poupança, 

conforme determinadona decvisão de fls.133, nos autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84325 Nr: 1721-26.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 399 de 839



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI PIAGENTINI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT, NAIR BATISTA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874

 Autos nº: 1721-26.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84325.

 Vistos etc.

 1) INTIME-SE a parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias, informar 

acerca do cumprimento ou não do acordo de fls. 133-134, consignando 

que o silêncio valerá como quitação do débito.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 23 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42462 Nr: 3466-85.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL APARECIDA CARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER MADEIRAS LTDA - EPP, CLEVERSON 

GARCIA BUENO, LEILA MARCIA GONÇALVES SILVA, EDNILSON GARCIA 

BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

3466-85.2006.811.0009 Código: 42462 Vlr Causa: R$ 210.845,00 Tipo: 

Cível Espécie: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Polo Ativo: ISABEL APARECIDA CARREIRA Polo Passivo: 

LIDER MADEIRAS LTDA - EPP, CLEVERSON GARCIA BUENOE OUTROS 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEVERSON GARCIA BUENO 

(Requerido(a)), Cpf: 78206111115, brasileiro(a), representante da 

empresa líder madeiras, Endereço: Av. Brasil, N. 13, Bairro: Cpa -. Ii, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78055508. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto

e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados 

do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

p e t i ç ã o  i n i c i a l .  D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n º : 

3466-85.2006.811.0009.Código Apolo nº: 42462.Vistos, etc.1 – Ante

o teor da certidão coligida à fl. 293 verso, a fim de dar regular andamento 

ao feito, mais especificadamente, ao r. despacho de fl. 283, DETERMINO a 

citação do requerido Cleverson Garcia Bueno, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo legal, oferecer reposta escrita, devendo a 

secretaria observar a regra contida no art. 257 do Código de Processo 

Civil.2 - Transcorrido o prazo sem manifestação, devidamente certificado, 

nos termos do IV, do artigo 257, do CPC, nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu revel, assim INTIMESE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.AS PROVIDÊNCIAS.Colider/MT,21 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu,

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana, digitei. Colíder, 11 de junho de 2018 

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96230 Nr: 3428-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, INDICAR os dados Bancários para expedição de Alvara 

Judicial, sendo necessário que seja conta corrente e não poupança, 

conforme decisao de fls. 129, nos autos em referência que se encontram 

à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30217 Nr: 1544-77.2004.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1544-77.2004.811.0009.

Código nº: 30217.

Vistos, etc.

1 – Defiro conforme requerido à fl. 121, portanto, EXPEÇA-SE o Termo de 

Curatela da herdeira Vânia Barbiero.

2 – Após, cumprido o item “1”, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar pelo que entender de direito, nada sendo 

requerido, devolva-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxes.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 23 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25482 Nr: 1930-44.2003.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DABF, MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:0000, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Processo nº: 1930-44.2003.811.0009

Código nº: 25482.

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Ministério Público do Estado De 

Mato Grosso, Dhianeffer Alves Bardasson Fernandes e Maximina Alves 

Bardasson contra Ivam Fernandes.

Entre um ato e outro, a exequente compareceu na Defensória Pública para 

informar da quitação do débito alimentar, nesse passo requereu a extinção 

do feito.

 Na sequência, o Parquet, à fl. 103, pugnou pela extinção do processo, já 

que o executado quitou o débito alimentar.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

informado à fl. 51, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 400 de 839



CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30298 Nr: 1595-88.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALIA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, INDICAR os dados Bancários para expedição de Alvara 

Judicial, conforme determinação de fls. 200, sendo necessário que seja 

conta corrente e não poupança, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30298 Nr: 1595-88.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALIA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1595-88.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 30298.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 197-199, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pela advogada da 

parte exequente e, caso seja de sua titularidade, atentar-se aos poderes 

indicados na competente procuração.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58927 Nr: 549-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO PLÁCIDO, ÁUREA PLACIDO PEREIRA, ANA 

MARIA PLÁCIDO, ERMELINDO PLÁCIDO, ALICE PLÁCIDO DA COSTA, 

ELIAS PLÁCIDO, EROALDO PLÁCIDO, EUJÁCIO PLÁCIDO, EDSON PEREIRA 

PLÁCIDO, EDVALDO PLÁCIDO, ALZIRA PLÁCIDO, ESTEVÃO PLACIDO, 

ALAIRCE PLÁCIDO, ALVINA PLACIDO JACOVOZZI, EURICO PLACIDO, 

DELMA APARECIDA PLACIDO, JACQUELINE KAUANE PLÁCIDO, EDUARDO 

PLÁCIDO, ALAÍDE PLÁCIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA PEREIRA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 549-83.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 58927.

Vistos, etc.

Ante a notícia do falecimento de Alzira Plácido, nos autos em apenso, 

chamo o feito à ordem para, na forma do art. 313, §§ 1 e 2, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, DETERMINAR:

1 – a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de trinta (30) dias, para 

que seja providenciada a substituição processual do espólio ou dos 

sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do 

Estatuto Adjetivo Civil.

2 – INTIME-SE o(a) advogado(a) constituído(a) nos autos acerca da 

presente decisão e para que, querendo, promova a substituição da parte 

falecida Alzira Plácido, por seu espólio ou sucessores no prazo de dez 

(10) dias, inclusive, regularizando a representação processual.

3 – Aportando aos autos, pedido de habilitação, desde já, nos termos do 

art. 690, do CPC/2015, CITE-SE a parte demandada para se pronunciar em 

5 (cinco) dias.

4 – Caso decorra o prazo dos itens 1 e 2, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS, a fim de analisar o 

cumprimento integral da decisão de fl. 27.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 27 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50505 Nr: 1223-66.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, ARLETE 

CATARINA ANSELMI DAMBRÓS, MARIA CRISTINA FAVERO, ANGELA 

CRISTINA PEREIRA MORAES, EDNA APARECIDA RAMOS DE CARVALHO, 

ODETE DE TONI GRACO, EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO, SIRLEI 

TEREZINHA COLLA BLOCK, LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA, 

MARIA APARECIDA DA SILVA, FRANCISCA TEIXEIRA DA ROCHA, CÉLIA 

MARIA DA SILVA ABREU, IZABEL CRISTINA RANDOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE SELVIRIA, INSTITUTO DE 

ENSINO SUPERIOR DE SÃO PAULO, VALDIVAN LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICAS 

JURIDICAS DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Márcia Jucélia 

de Toni Craco. 2) EXPEÇAM-SE cartas precatórias para as comarcas de 

Juína/MT, Alta Floresta/MT e Baependi/MG para oitiva das testemunhas 

arroladas a fl. 296. 3) Após, aportado aos autos as missivas devidamente 

cumpridas, ABRA-SE vistas dos autos as partes a fim de apresentarem 

suas derradeiras alegações, no prazo legal, sucessivamente. 4) Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106427 Nr: 2202-47.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSENILDO BATISTA DA SILVA, 
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Filiação: Claudia Nunes Batista e Jose das Dores da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a), faz diárias, Telefone 66-9-9683-7201. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do requerido JOSENILDO BATISTA DA SILVA por 

edital para contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela ofendida.

Resumo da Inicial: Cuida-se de pedido de aplicação de medidas protetivas 

em favor de E. A. R. da S., alegada vítima do crime de ameaça, praticado 

em situação de violência doméstica por Josenildo Batista da Silva.Relata a 

vítima que conviveu maritalmente com o requerido e possui com ele dois 

filhos, porém, em razão de sua agressividade, estão separados de fato há 

aproximadamente um mês.Afirma, que após a separação se mudou de 

Terra Novo do Norte/MT para este Município, todavia, o agressor não a 

deixa em paz, enviando mensagens, dizendo que irá buscar os filhos 

menores e que ela nunca mais irá os ver, que se alguma coisa acontecer 

com as crianças “ela vai ver”, bem como a ofende de “puta”, “safada”, 

“cachorra” e etc.Relata, ainda, que enquanto estava casada com o 

requerido, ele a agredia constantemente, razão porque, temendo por sua 

vida, requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência.É o relato.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2202-47.2017.811.0009 – Código nº. 

106427DespachoVistos, etc.CITE-SE o requerido por edital para contestar 

o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela ofendida.Às providências. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de outubro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 22 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85952 Nr: 3347-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:OAB/MT 16.366

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) DEFIRO o pedido das partes, ABRA-SE 

vista”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111827 Nr: 1595-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAIANE LAUREANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE COLIDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1595-97.2018.811.0009 – Código nº. 111827

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por 

Daiane Laureano de Souza, consubstanciado em um aparelho celular 

Samsung Galaxy J7, 16GB, Dual Chip, Preto Quadriband, nº. de série 

353957071938934.

Instado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (fls. 

12/14).

Pois bem.

Em regra, as coisas apreendidas podem ser restituídas ao seu 

proprietário, desde que não mais interessem ao processo, ressalvados os 

instrumentos e produtos do crime cujo porte, fabrico, alienação ou 

detenção constitui fato ilícito, os quais em hipótese alguma serão 

restituídos.

In casu, inobstante a requerente tenha logrado êxito em comprovar a 

propriedade do bem, este ainda é importante para a persecução penal, 

haja vista que poderá ser necessário para o deslinde do processo, bem 

como para eventual meio de prova a ser utilizado pelas partes, razão pela 

qual a restituição, neste momento, mostra-se incabível.

Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, a restituição pleiteada, devendo o 

aparelho celular permanecer apreendido.

Por sua vez, prejudicado o pedido do Ministério Público referente à 

intimação da requerente para fornecer a senha do aparelho celular, haja 

vista que nos autos da ação principal (fls. 354/355 – Código nº. 102313), 

esta informou que não se recorda.

Intime-se.

 Às providências.

Colíder/MT, 17 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89723 Nr: 2726-49.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOARES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. ACOLHO a 

justificativa apresentada pelo reeducando e considero nesta data o 24º 

comparecimento do reeducando. Desta feita, com efeito, o artigo 89, §5º 

da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa extintiva da punibilidade o 

transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, desde que 

não haja revogação do benefício concedido. Ante o exposto, tendo 

expirado o período de prova sem que tenha havido a revogação do 

benefício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SAMUEL SOARES DE 

ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no que dispõe o 

§5º do artigo 89 da Lei 9.099/95. Ante a desistência do prazo recursal, 

considere-se transitado em julgado nesta data. ARQUIVE-se. 

CUMPRA-SE”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIL MONTEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: DISFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

FERRAMENTAS LTDA - ME Polo passivo: CLAUDEMIR GIL MONTEIRO 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “mudou-se” o número Id 16005582, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - 

ME, DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA Polo passivo: ANDREIA DA 

SILVA FERREIRA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida 

pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 16005574, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 23 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LIMA PALHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ASSIS ALVES (REQUERIDO)

JUNIOR CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000113-97.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GISELE LIMA PALHOTO POLO PASSIVO: Nome: JUNIOR 

CESAR DA SILVA e BRUNO DE ASSIS ALVES FINALIDADE: INTIMAR a(s) 

parte(s), através do(a) advogado(a) legalmente constituído(a) nos autos, 

da manifestação cujo teor se lê no id.: 15608804, para, querendo pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 05 dias. COLÍDER, 24 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AMOR LHANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001464-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROBERTO AMOR LHANA 

JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos. 

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AMOR LHANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001464-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROBERTO AMOR LHANA 

JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos. 

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000408-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12665 Nr: 707-08.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Intimar o credor para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez)dias, tendo em vista que a 

penhora online restou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 413 Nr: 3487-47.2006.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de avaliação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30428 Nr: 1275-48.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Intimar o credor para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dia, tendo em vista que a 

penhora online restou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16608 Nr: 1639-59.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimar o credor para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a 

penhora online restou negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127250 Nr: 5109-44.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GELCI FRITSCH, JAIRO SCHUCK, 

PAULO VALTER RIBEIRO, JORGE ANTÔNIO GONÇALVES, NELSON 

ALVES PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5389, ROSANGELA DE ANDRADE KELM - OAB:9639B

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos, devolva-se a carta 

precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de estilo, 

consignando nossas homenagens.

2) Arbitro 1 URH em favor do douto advogado que compareceu a 

audiência designada. Tal valor será pago pelos réus, vez que possuem 

advogados constituídos nos autos que inclusive não compareceram na 

presente solenidade.

 3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71364 Nr: 3627-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIL & ASSIS LTDA, LUIZ GIL, PAULO 

HENRIQUE DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 5115-22.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE CESAR LUCION ME, ALCIONE CEZAR 

LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 
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do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94303 Nr: 4022-24.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Doria Piovezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78937 Nr: 2754-66.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON PAES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95899 Nr: 4768-86.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA GRASIELLI DA SILVA ROSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 1.518,37, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a executada 

Anita Grasielli da Silva Rosa Santos/ CPF: 948.139.811-00 e ainda não 

adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105823 Nr: 3485-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMALIA ROMEIROS, WESLEY ROMEIROS NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MARTINS NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o ofício retro (ref. 42), REALIZO novo Bacenjud.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante o Banco Bradesco por meio do Banco Central.

Após a ordem ser cumprida a parte autora será intimada do resultado da 

requisição.

 Antes de ser determinada a liberação do valor existente na CEF, autos ao 

MPE para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128395 Nr: 5542-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CÂNDIDO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente afirma 

que a autarquia previdenciária cessou de forma arbitrária o benefício cuja 

implantação foi determinada judicialmente.

 Determino que seja realizado a implantação por meio do sistema 

JusConvênios tendo em vista o teor da sentença proferida que antecipou 

a tutela.

 Intime-se a parte executada acerca desta decisão.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de sua procuradoria por remessa 

eletrônica dos autos para, querendo, apresentar impugnação à presente 

execução.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126922 Nr: 4980-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO AURÉLIO DOS 

SANTOS - OAB:2242

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos, devolva-se a carta 

precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de estilo, 

consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86743 Nr: 1126-08.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86135 Nr: 896-63.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINA DA SILVA DE MEDEIROS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 118-93.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LAURINDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94366 Nr: 4053-44.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE DA SILVA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 573-97.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BARROS TUMELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Impulsiono o presente feito enviando para publicação a decisão de fls. 

505, conforme segue: "Vistos. Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação 

de revisão contratual, cuja sentença (fls. 221/253) julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial, condenando o banco requerido em honorários 

sucumbenciais. Às folhas 364 a parte autora requereu prova pericial para 

liquidação da sentença, sendo que esta foi efetuada às folhas 440/459, 

apurando-se o valor de R$9.795,70 a ser pago ao banco-requerido. Nesse 

contexto, foi requerido pelo causídico da Requerente o cumprimento de 

sentença (fls. 368/373), visando o adimplemento de R$5.177,72 a título de 

honorários sucumbenciais. Em seguida foi realizada penhora online em 

favor da perita (fls. 383/388) e do exequente (fls. 392). O banco-requerido 

impugnou a execução às folhas 397/435. 1 - Tendo em vista que o feito 

prosseguiu somente em relação à liquidação da sentença, certifique-se o 
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gestor acerca da (I) tempestividade da impugnação à execução, bem 

como (II) a intimação do exequente para se manifestar em relação à 

impugnação dos cálculos. Em sendo constatada a inércia da parte 

exequente, será admitido como exequendo o valor incontroverso. 2 – No 

tocante à perícia contábil, foi constatado o valor devido pela parte autora 

ao banco-requerido, sendo necessária sua intimação para pagamento. 3 – 

Em relação ao pedido de fls.502, esclareça o banco-requerido de quais 

contas requer o desbloqueio, apontando inclusive a paginação dos autos 

em que o fato ocorreu. Saliente-se ainda que, em relação à liquidação, a 

perita informou no último parágrafo das folhas 499 que não foram 

localizados comprovantes de depósito nos presentes autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38478 Nr: 3177-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, GUSTAVO AMATO PISSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ANTÔNIO BIANCHI, SOELI CIMI 

BIANCHI, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Intime-se o credor a se manifestar sobre as alegações de fls. 108/109.

Após o decurso de 15 dias se não houver manifestação, retorne-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 3665-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação, a parte recorrida apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40713 Nr: 1727-53.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Trata-se de pedido para a liberação do cereal e dinheiro apreendido em 

favor da parte exequente, vez que a tanto a busca e apreensão quanto a 

penhora online resultaram frutíferas.

Isto posto, DEFIRO o pedido para que seja liberado o cereal e o dinheiro 

apreendidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67271 Nr: 930-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER LEASING S/N

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SILVA, MAURO ROSALINO 

BREDA, MAURO ANTÔNIO BREDA, MARIA INÊS CAMPESTRINI BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 632-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro a conversão da presente ação de busca e apreensão em 

ação de execução e nestes termos, proceda a escrivania as anotações 

necessárias, inclusive junto ao cartório distribuidor. (..) Tendo em vista 

que o autor já juntou nos autos o valor do crédito, determino que o 

executado seja citado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27485 Nr: 1624-85.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMAD MADEIRAS LTDA, GERALDINO JOSÉ 

CAPRONI, SEILA MARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB:8767, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 
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declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18346 Nr: 2991-52.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DE SOUZA & CELSO LTDA., CARLOS 

ALBERTO CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124/ O, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 1.351.644,26, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

Carlos Alberto Celso/ CPF: 744.240.769-20 e ainda não adimpliu o crédito 

que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107375 Nr: 4205-58.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerida da sentença abaixo 

transcrita: "Vistos. Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder 

judiciário para homologação. Decido. Tendo em vista o acordo juntado aos 

autos, homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71595 Nr: 3713-71.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDPSB, SIDINÉIA PINHEIRO SIMÃO BARBOSA, KHPB, 

KVPB, KHPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23839 Nr: 1187-78.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA - 

OAB:13704/MT

 Vistos.

1 – Tempestivo o recurso apresentado.

2 - No que tange ao pedido formulado pela defesa para a apresentação 

das razões recursais na Superior Instância, nos termos do art. 600, §4º, 

do CPP, deixo de acolhê-lo, declarando a inconstitucionalidade ‘incidenter 

tantum’ da referida norma, por incompatibilidade com o art. 5º, inciso 

LXXVII, da CF, (incluída pela EC n.º 45/2004), que assegura a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Não bastasse isso, tal preceito legal não mais é compatível com o princípio 

da economia processual, que impõe dispensa à prática de atos inúteis, 

ociosos, supérfluos e desnecessários, mormente aqueles que oneram o 

Estado e, consequentemente, à sociedade.

Ora, o encaminhamento dos autos à Superior Instância para a 

apresentação das razões recursais, com a sua posterior devolução ao 

Juízo de piso para a apresentação das contrarrazões, é incompatível com 

a atual fase do direito processual constitucional.

Dessa forma, indefiro o oferecimento das razões recursais no Tribunal de 

Justiça, devendo a defesa apresentar neste juízo, sob pena de não 

recebimento do recurso.

3 – Vista ao apelante e apelado para o oferecimento de suas razões e 

contrarrazões, no prazo sucessivo de 08 dias (CPP, art. 600).

4 – Em seguida, autos conclusos para recebimento da apelação 

interposta.

5 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 408 de 839



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60714 Nr: 2504-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de citação, penhora e 

avaliação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89950 Nr: 2202-67.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT, CARLOS WAGNER 

GOBATI DE MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial da parte 

requerida, a douta advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva OAB 

17.408, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 2570-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFQP, SQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação de 

ref. 109.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 22 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89927 Nr: 2191-38.2016.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSR, RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 DECRETO a revelia de MOIZES DE SOUZA, deixando, entretanto, de 

aplicar-lhe seus efeitos, por expressa previsão do artigo 345, II, do Código 

de Processo Civil, sendo necessário o exame apurado dos demais 

elementos probatórios.As partes são legítimas, não havendo qualquer 

preliminar a ser apreciada. Presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais. Nesse passo dou o feito por saneado. 

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:I - Se existe 

vínculo afetivo e social entre requerente e requerido mediante prova 

documental ou prova testemunhal desde que atendido ao disposto no art. 

444, CPC.II - Se existe vínculo genético entre requerente e requerido 

mediante prova pericial ou prova testemunhal desde que atendido ao 

disposto no art. 444, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99470 Nr: 625-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, bem como 

ante a inexistência de prejuízo a parte, diante da natureza da sentença 

prolatada, não sendo cabível onerar o Estado com a nomeação de 

advogado dativo apenas para tomar ciência da sentença, determino o 

arquivamento do feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120407 Nr: 2215-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:I - Se existe vínculo afetivo e social entre requerente e 

requerido mediante prova documental ou prova testemunhal desde que 

atendido ao disposto no art. 444, CPC.II - Se existe vínculo genético entre 

requerente e requerido mediante prova pericial ou prova testemunhal 

desde que atendido ao disposto no art. 444, CPC.Desta feita, distribuo o 

ônus da prova da seguinte maneira:I - Incumbirá à parte autora comprovar 

a existência de vínculo afetivo e social entre requerente e requerido.II - 

Incumbirá à parte requerida comprovar a inexistência de vínculo afetivo e 

social.Defiro a produção de prova pericial requerida vez que o 

esclarecimento dos fatos controvertidos demanda conhecimentos 

específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso Dna vida exames de paternidade & 

diagnósticos moleculares com sede: Av. Paranaíba, 1297 - Centro, Goiânia 

- GO, CEP: 74025-010, devendo, o mesmo, ser intimado da nomeação, bem 
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como para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de 

honorários [art. 465,§2º, I, CPC].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71183 Nr: 3542-17.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILIO CESAR POLITANO - 

OAB:489-A

 Código nº.71183

VISTOS.

 I – Indefiro o requerimento de ref. 66, considerando que o magistrado que 

anteriormente presidiu o feito a época determinou nova citação do 

requerido.

 III – Intime-se o advogado da parte autora, mediante dje, para no prazo de 

30 (trinta) dias, apresentar novo endereço do requerido.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88135 Nr: 1559-12.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ERICO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL RINALDI, CELIO CANDIDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 88135

VISTOS.

 I – Recebo a emenda da inicial.

 II – Certifique o cartório distribuidor se há necessidade de 

complementação das custas processuais ante a alteração do valor da 

causa.

 III – Caso a certidão do cartório distribuidor seja no sentido de que se faz 

necessário a complementação, intime-se o autor, por meio de seu 

advogado via dje para complementá-la no prazo de 15 (quinze), sob pena 

de cancelamento da distribuição.

 IV – Não sendo necessária a complementação, CITE-SE os requeridos 

dos termos da demanda, nos moldes da decisão de ref. 03 e desde já 

designo audiência de conciliação e mediação a ser realizada pelo Cejuscc 

em 30 de novembro de 2018 às 14h:00min.

V – Indefiro o pedido de conexão, considerando que o processo que 

tramita perante o juizado especial se encontra com sentença já transitada 

em julgado, nos moldes do art. 55, §1º, CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110481 Nr: 5478-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Eliana da Costa OAB 05.447, devendo a mesma ser intimada 

pessoalmente da presente nomeação.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30902 Nr: 2000-37.2009.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12.320/MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que Banco Finasa move em 

desfavor de Julimar Aparecido Barbosa de Camargo.

À fl. 71, foi determinado à exequente para que efetua-se o pagamento da 

diligencia do oficial de justiça, a fim de ser cumprida a liminar concedida 

nos autos, sob pena de extinção do processo.

Certidão de fls. 75 atestando a inércia da parte exequente.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado que o exequente manifesta-se nos autos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de fl. 75, o exequente manteve-se inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I.C.

Comodoro-MT, 16 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111258 Nr: 5829-45.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI EMANUEL SILVA ARAUJO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 22 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101089 Nr: 1430-70.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cadastre o Defensor dativo no sistema Apolo, caso já não o tenha feito.

Defiro o pedido formulado pela parte requerente/exequente de suspensão 

dos presentes autos no prazo requerido. Faça constar lembrete no 

sistema Apolo. Havendo apresentação de endereço, intime-se o 

executado nos moldes da decisão inicial.

Decorrido o prazo "in albis", sem apresentação de novo endereço, 

intime-se o patrono do exequente, para requerer o que entender de direito.

Intime-se. Diligencie-se.

 Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

(assinado por certificação digital)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63667 Nr: 1816-42.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração que Banco Volkswagen S/a 

interpõe contra decisão proferida à pág. 88, alegando contradição, fls. 

92/93.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a obscuridade apontada no que tange a indicação de bens da parte 

devedora, sendo correta a indicação de endereço, portando mesmo 

ocorrendo falha na decisão, a parte autora não se atentou que foi 

realizada busca no sistema Bacenjud a fim de localizar o endereço da 

parte requerida, conforme fls. 89/91.

 Pela análise dos presentes autos verifico estar demonstrada a inércia 

processual da parte autora vez que não fez diligencias para proceder a 

intimação da parte requerente, tendo em vista que a falha não tira a 

obrigação de fazer. Tenho que se impunha, com certeza, a extinção da 

ação nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Art. 485 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para sanar a 

omissão constante no decisum embargado, com fundamento no art. 267, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito.

Condeno ainda a parte requerente ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, tendo em vista o bom zelo do advogado da parte requerida, a 

relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com a mesma, 

consoante previsão do art. 20, § 3º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Comodoro-MT, 16 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 812-67.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AGUIAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDORIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Atente-se a Serventia quanto à conclusão indevida.

Cumpra-se na integra a determinação retro.

 Comodoro-MT, 16 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62292 Nr: 342-36.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAMENON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação para Restabelecimento de Auxilio Doença com 

Antecipação de Tutela e Conversão em Aposentadoria proposta por 

Agamenon Pereira de Souza, em face de Intituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, todos devidamente qualificados.

 Intimada para se manifestar, a exequente declarou que já houve o 

pagamento do débito, ref. 133/134.

 É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Tendo em vista a concordância do executado, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 116, pelo exequente, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para liberação em 

favor do autor, caso já não o tenha sido realizado.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do CPC.

 Em seguida, não havendo outros requerimentos, voltem me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68647 Nr: 2006-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DOS SANTOS RONCARI, ADIMIR ALVES 

CASTANHA, NELSON RODRIGUES RAMOS, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, 

DANIEL ANTONIO CANDIDO, FRANCIS RAFAEL LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, ÈRICA PARDO DALA RIVA - OAB:39158, 

GILVAN ROCHA FILHO - OAB:, GILVAN ROCHA FILHO - OAB:2650/RO, 

MAYCON CRISTIAN PINHO - OAB:2030/RO, PHOLIANE J.R. FERREIRA - 

OAB:6133, RAFAELA GEICIANI MESSIAS - OAB:RO/4656, shara 
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eugenio de souza silva - OAB:3754

 VISTOS.

Tendo em vista que o presente feito é afeto à meta 2/2018 do CNJ, 

intimem-se os réus para constituírem novo advogado ou declarar que não 

possuem condições financeiras para assim fazer.

 Advirto que, o silencio será interpretado como interesse em nomeação de 

advogado dativo, pelo que nomeio o Dr. Ranulfo de Aquino Nunes, OAB 

2242/MT, no prazo de 05(cinco) dias, a fim de apresentar suas alegações 

finais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22175 Nr: 3157-50.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a sentença de fls. 74/84 determinou a suspensão da 

cobrança, cumpra-se conforme lá determinado.

 Às providencias.

 Comodoro/MT, 16 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87329 Nr: 1297-62.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT - OAB:

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas.

Diante da certidão de ref. 63, a qual aduz que o requerido se mostrou 

inerte e desidioso com o pleito, realizo a audiência, bem como mantenho os 

autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93203 Nr: 3489-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VF, GFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO -NUCLEO DE VILA BELA DA S. TRINDADE 

- OAB:

 VISTOS.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Intime-se a parte requerente para que, querendo constitua advogado ou 

solicite advogado dativo neste Juízo para impulsionar o feito.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63581 Nr: 1722-94.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE MAFALDA JESUS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS.

Expeça-se o executivo de pena, observando o acórdão prolatado no feito.

 Após o translado das peças necessárias, arquivem-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se

Comodoro/MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109543 Nr: 5133-09.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Martin Lavratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Vistos.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Publicado em audiência.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91098 Nr: 2604-51.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARLOS DE SOUZA GONCALVES, 

THIAGO MARLOS DE SOUZA GONCALVES,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de dilação do prazo por 15 (quinze) dias conforme 

requerimento retro.

Transcorrido referido prazo in albis certifique-se, devendo os autos 

voltarem conclusos.

Às providências.

 Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 412 de 839



 Cod. Proc.: 95878 Nr: 4762-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, TAIANA CRISTINA CARVALHO 

MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro parcialmente o pedido de ref. 49, de modo que determino a busca 

do endereço do requerido pelo sistema de resposta imediata SIEL, cujo 

acesso é liberado ao Gestor Judicial, incumbindo-lhe a realização da 

pesquisa, já frisando que restam indeferidas as buscas por qualquer outro 

meio.

Pela busca efetuada, proceda-se a tentativa de citação da parte em todos 

os endereços encontrados, ressalvados aqueles cujas diligências 

anteriores restaram infrutíferas.

Em sendo infrutífera a busca em apreço, intime-se a parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 2021-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERNANDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que o presente feito é afeto à meta 2/2018 do CNJ, 

intimem-se os réus para constituírem novo advogado ou declarar que não 

possuem condições financeiras para assim fazer.

 Advirto que, o silencio será interpretado como interesse em nomeação de 

advogado dativo, pelo que nomeio o Dr. Ranulfo de Aquino Nunes, OAB 

2242/MT, no prazo de 05(cinco) dias, a fim de apresentar suas alegações 

finais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70417 Nr: 3217-42.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN MACHADO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 414 do CPP, 

IMPRONUNCIO Edivan Machado Santos, qualificado nos autos, quanto à 

acusação de prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos II, cc. 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.Transitada em julgado esta 

sentença proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a cobrança 

de emolumentos e/ou custas. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 29 de 

agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74879 Nr: 1111-73.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:5147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Cód. 74879

Vistos.

I - Traslade-se cópia da presente sentença para o feito em apenso.

II – Desapensem-se.

III – Não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98504 Nr: 242-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO HELKERS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico que encontra-se vinculado ao processo duas contas judiciais, 

com o seguinte montante de valor capital: a) R$ 6.292,61 (seis mil 

duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), referente à 

guia de depósito de fl. 293; b) R$ 281,40 (duzentos e oitenta e um reais e 

quarenta centavos), referente à guia/comprovante de fls, 34/35. Certifico 

que decorreu o prazo para impugnação da decisão que determinou a 

expedição de alvará. Certifico que, para todos os efeitos, o advogado 

Lucas Alberto Tostes Correa possue poderes especiais conferidos pela 

parte Flávio Helkers Rodrigues, conforme procuração de fl. 13. Certifico 

por fim que com a expedição dos alvará requeridos às fls. 294/295 restará 

depositado um valor capital de R$ 668,32 (seiscentos e sessenta e oito 

reais e trinta e dois centavos), mais rendimentos. Assim, fica a parte 

interessada intimada a requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001157-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAETANO NAZARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES ZAIAS (RÉU)

ALESSANDRA JOSE DE LIMA ZAIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001157-40.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

LEANDRO CAETANO NAZARIN RÉU: JOARES ZAIAS, ALESSANDRA 

JOSE DE LIMA ZAIAS Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório 

ajuizada por LEANDRO CAETANO NAZARIN em face de JOAREZ ZAIAS. 

Refere o autor que detém a posse de imóvel rural. Aduz que a área objeto 

da ação foi adquirida pelo Requerente há cerca de 04 anos e que desde 

então exerce a posse mansa e pacífica do imóvel situado na gleba 

Padronal-A, com uma área de terras de 193,600 ha (cento e noventa e 
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três hectares e seiscentos ares), área que estava dividida em três lotes 

distintos sendo eles lote 83,Lote 84 e Lote 85. Informa que o demandado 

procedeu com a derrubada da cerca divisória e que rotineiramente tem 

adentrado o imóvel em que detém a posse o autor sem sua autorização. 

Requer a concessão de mandado proibitório. É o relato. DECIDO. A análise 

dos autos indica que o pedido liminar merece deferimento. A matéria está 

disposta no art. 567 do diploma processual civil, acerca do interdito 

proibitório: Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio 

de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da 

turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se 

comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. 

(destaquei). Necessário constatar-se, pois, se o autor logrou êxito em 

demonstrar justo receio de ser molestado em sua posse. No caso em 

questão, a posse direta do autor sobre o imóvel veio comprovada pelos 

documentos que acompanham a inicial. Por outro lado, a ameaça iminente 

de esbulho ou turbação à sua posse também veio demonstrada pelas 

fotos que acompanham a exordial, que indicam a derrubada da cerca 

divisória que delimita o imóvel que detém a posse o autor. Desta feita, 

verifico que estão atendidos os requisitos do art. 567 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual DEFIRO o pedido liminar para que seja 

expedido mandado proibitório, intimando a parte requerida de que deve se 

abster de atos de turbação ou esbulho da posse do autor sobre o imóvel, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento, até o limite que inicialmente fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Cite-se o réu para, caso queira, contestar a presente ação nos 

moldes do art. 566, CPC. Certifique se houve o devido recolhimento das 

custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001114-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L P COSMETICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS REZENDE MOSS OAB - MG121099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001114-06.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: L P COSMETICOS EIRELI - ME IMPETRADO: ILMO. SR. 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA Vistos. Trata-se de Mandado de segurança com 

pedido de liminar impetrado por LP COSMÉTICOS LTDA contra o 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que no dia 05 de outubro de 2018 

embarcou algumas mercadorias no seu estabelecimento na cidade de 

Lagoa da Prata-MG com destino a cidade de Ji-Paraná, no estado de 

Rondônia, juntamente com a respectiva nota fiscal eletrônica. Todavia, 

aduziu que as mercadorias no dia 08/10/2018, foram obstaculizadas de 

seguir seu percurso no Posto de Fiscalização “Josafá Jacob”, localizado 

nessa municipalidade de Comodoro. Requereu em sede de liminar ordem 

de liberação do caminhão transportador, bem como das respectivas 

mercadorias. É o breve relato. Fundamento e decido. Sobre a concessão 

de medida liminar em mandado de segurança, o art. 1º, caput, da Lei nº 

12.016/09, assim dispõem, “in verbis”: “Art. 1o. Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça.” Isso significa dizer que é 

possível à concessão de mandado de segurança desde que haja prova 

concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda que para fins 

preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não pode ser 

aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito pelo qual 

se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, DJe 

19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 

presença de dois requisitos: plausibilidade do direito substancial invocado 

(“fumus boni juris”); possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil 

reparação (“periculum in mora”). Ab initio, analisando superficialmente a 

lide, observo, claramente, a relevante fundamentação exposta na peça 

basilar, suficiente para a configuração da ineficácia da medida caso 

deferida somente ao final da lide, o que justifica, portanto, o deferimento 

da tutela de urgência requestada. No caso sub judice, ficou caracterizado 

o fumus boni iuris, pois, a nota fiscal e termo de apreensão e depósito 

acostados junto à exordial são hábeis a demonstrar a liquidez e certeza 

do direito do impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão a 

medida de urgência para iminente suspensão do ato coator. No caso em 

testilha, não há em tese indícios de crime tributário, uma vez que as 

mercadorias eram transportadas com nota fiscal, havendo deste modo 

divergência apenas acerca do valor a ser recolhido ao Fisco. No que 

tange ao periculum in mora este restou demonstrado, considerando que a 

continuidade da apreensão de mercadorias em trânsito, com a 

indisponibilização do bem, além do estrito prazo necessário a tal apuração, 

constitui meio coercitivo para pagamento de tributos, vez que sujeitas à 

deterioração/perecimento. De mais a mais, não causa dano irreparável ao 

impetrado que pode por meio das vias ordinárias ter seu crédito satisfeito. 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à autoridade 

impetrada que promova, no prazo de até 48 horas, a contar da intimação, 

os trâmites que são de sua competência visando à liberação das 

mercadorias constantes no termo de apreensão e depósito nº 1137316-4. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da inicial, com a cópia do 

documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, 

ingresse no feito, nos moldes do art. 7°, inciso II, da Lei nº 12.016, de 

2009. Decorrido este prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista dos 

autos ao ilustre presentante ministerial em 10 (dez) dias. Com ou sem 

manifestação, certifique-se e, venham os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se e cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001408-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

HUGO JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

TELMA DE FATIMA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIA JORDAO FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001408-69.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: HUGO JORDAO FURLAN, TELMA DE FATIMA FURLAN, 

MARCIA JORDAO FURLAN REQUERIDO: CONSTANCIA JORDAO FURLAN 

Vistos etc. Suspendo o processo por 60 (sessenta) dias, a fim de que 

seja apreciado o requerimento de emissão de GIA/ITCD. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001860-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001860-79.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: WILLIAN FELIX DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme 

se observa do pedido inicial, noto que a parte autora atribuiu valor à causa 

inferior ao benefício econômico pretendido nesta ação. Assim, intime-se a 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial o valor correto à causa, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo supra, façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001282-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOAO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001282-19.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: VALDEMIR JOAO MOREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento da finalidade da Carta 

Precatória, sob pena de devolução da missiva. Decorrido o prazo, 

certifique-se e devolva-se consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVA LUZ (AUTOR(A))

R. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001907-53.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA SILVA LUZ, RODRIGO SILVA OLIVEIRA RÉU: FLAVIO GOMES DA 

SILVA Vistos etc. Desentranhe-se o petitório e anexos da ID 15966251, 

tendo em vista pertencerem a outro feito. De outra banda, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

certidão de ID 15646997. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 24 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001401-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS GASPARINI KIRICHENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI KIRICHNCO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001401-77.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: IRIS GASPARINI KIRICHENCO INVENTARIADO: DARCI 

KIRICHNCO Vistos etc. Intime-se a inventariante pessoalmente para que 

junte aos autos prova de quitação dos tributos relativos aos bens dos 

espólios e suas rendas, na inteligência do Art. §5º, do Art. 664, do NCPC, 

havendo de ser observado o §4º do mesmo artigo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de remoção do encargo. De outra banda, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 13874983, dando-se vista dos autos ao 

MPE. Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 24 de 

outubro de 2018 Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002607-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPARINO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14734 Nr: 1555-06.2004.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA CORRÊA BLAITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78684 Nr: 1710-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

CONSTRUTORA TURATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Carneiro - 

OAB:19.366 - MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia reagendada 

para o dia 21/11/2018, com início às 14h:00min, que se realizará na Sede 

da Empresa autora, a Rua Francisco Martelli, n.º 616, Bairro: santo 

Antônio, Jaciara - MT, devendo as partes comparecerem acompanhadas 

de seus assistentes técnicos, caso tenham indicado, conforme documento 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6555 Nr: 585-45.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Augusto M. Martins - 

OAB:1655/AOB, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78954 Nr: 1791-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCCESA, JCCESA, TFCJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26550 Nr: 3206-34.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICH PELLEGRIM, ERICH PELLEGRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOÃO CELSO MARTINI - OAB:11687/PR, JOSE 

EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, ante a novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

recuperacional, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo 

Civil.Expeça-se certidão do crédito líquido ao exequente para fins de 

habilitação nos autos da recuperação.Cumpridas as determinações acima, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se 

a s  p a r t e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45636 Nr: 550-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3563/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 Vistos etc.

Conforme se vê na certidão de fl. 584, o Oficial de Justiça informa que o 

executado impediu sua entrada no imóvel penhorado nos autos, para fins 

de avalia-lo.

Assim, nos termos do artigo 846, § 1º, do CPC, defiro o pedido de fls. 

586/587, e determino a expedição de nova carta precatória à comarca de 

Cuiabá/MT, visando a penhora e avaliação do imóvel descrito às fls. 

548/549, cuja diligência deverá ser realizada por 02 (dois) oficiais de 

justiça, que poderão, inclusive, proceder com o arrombamento do imóvel, 

que deverá ser assinado por 02 (duas) testemunhas presentes à 

diligência.

Caso necessário, o juízo deprecado poderá requisitar força policial, a fim 

de auxiliar os oficiais de justiça na avaliação do bem (artigo 846, § 2º, do 

CPC).

 Com relação ao pedido de suspensão da CNH do executado, o Art. 139, 

inciso IV, do Código de Processo Civil diz o seguinte:

 “Art. 139: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

 [...]

 IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Tal medida, todavia, não poderá ser aplicada indiscriminadamente. Entendo 

ser necessário que a situação se enquadre dentre de alguns critérios de 

excepcionalidade, para que não haja abusos, em prejuízo aos direitos de 

personalidade do executado.

Assim, indefiro a suspensão da CNH, visto que as medidas excepcionais 

terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais 

de satisfação do débito, o que não ocorre no caso em análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3571 Nr: 3-02.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDM, MLS, VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.

Comparece o executado MILTON LAURO SCHMIDT, às fls. 222/224, 

alegando a nulidade de sua citação editalícia para requerer seja reaberto o 

prazo para oposição de embargos à execução.

Pois bem.

Verificam-se dos autos a expedição de Carta Precatória ao juízo de 

Campo Grande/MS, onde se tentou citar o executado por Oficial de 

Justiça, restando infrutífera a diligência (fl. 43-verso).

Assim, a parte exequente requereu a citação por edital, esta deferida com 

prazo de 20 (vinte) dias (fl. 46), promovendo, a parte credora, a 

publicação em órgão oficial e em 02 (dois) jornais de grande circulação, 

respectivamente nas datas de 15/05; 19/05 e 26/05 do ano de 1985.

Ademais, consignado o prazo de 20 (vinte) dias para o edital e, 

considerando os atos praticados sob a vigência do Código de Processo 

Civil de 1973, tal lapso iniciou com a primeira publicação realizada pelo 

exequente, conforme disposição do Art. 232, IV, in verbis:

“Art. 232. São requisitos da citação por edital:

 IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;”

Dessa forma, considerando a publicação em 15/05/1985 e o prazo do 

edital, o lapso citatório decorreu em 04/06/1985.

De outra banda, verifica-se do caderno processual o comparecimento 

espontâneo dos devedores, outorgando poderes ao causídico, bem como, 

nomeando bem à penhora, conforme fls. 56/59, em petição datada de 

04/06/1985, externando ciência da demanda, bem como, possibilidade de 

oferecimento de defesa, o que não foi feito pelos devedores, mesmo 

oportunizado, não se falando, ainda, em cerceamento.

Ainda, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, mesmo que verificada a nulidade da citação, o 

comparecimento espontâneo do(s) executado(s) supre o defeito, in 

verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – 

SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – 

ARRESTO EXECUTIVO – DESNECESSIDADE – COM A CITAÇÃO VÁLIDA 

DEVE TER INÍCIO A PENHORA QUE RECAIRÁ SOBRE A COISA DADA EM 

GARANTIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a citação por edital seja considerada 

nula, porquanto frustrada pela informação de endereço errado por parte 

do exequente, considera-se esta suprida pelo comparecimento 
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espontâneo do executado. Nos termos do art. 835, § 3º do CPC, na 

execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa 

dada em garantia, razão pela qual deve ser liberada a constrição sobre 

valores depositados na conta corrente do executado.” (AI: 

1012646-52.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018).

Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade da citação por edital.

Por outro lado, intime-se a parte exequente pela derradeira vez para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no feito sobre o resultado das 

consultas sistêmicas realizadas, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 2917-04.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONORA SANTANA FERREIRA-ME, 

LEONORA SANTANA FERREIRA, JULIO CESAR SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PULTRINI 

FRACAROLLI - OAB:12.980/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos e examinados.

Razão assiste ao executado em sua manifestação de fls. 168/169, tendo 

em vista que o depósito do valor constante à fl. 159 se deu em 

16/02/2018, e não em 17/04/2018, já que esta última era apenas a data do 

vencimento do título.

Assim, manifeste-se o exequente acerca do peticionado pelo executado, 

bem como acerca do remanescente por ele apresentado, no valor de R$ 

3.662,78, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de homologação do cálculo 

de fl. 170.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88902 Nr: 831-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MELO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35014 Nr: 2559-68.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL PARRON DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios 

proposto por PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES, em desfavor de 

BANCO ITAULEASING S/A, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 165 foi realizado bloqueio de valores na conta bancária de titularidade 

do executado.

Posteriormente, o executado compareceu aos autos informando que 

anteriormente havia depositado o valor da condenação, requerendo a 

desconstituição da penhora, fls. 167/168.

O crédito do exequente foi devidamente satisfeito, conforme se vê às fls. 

175.

O banco executado foi intimado para informar os dados de sua conta 

bancária a fim de que sejam liberados os valores bloqueados, porém 

manteve-se inerte (fls. 179 e 183).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito e o reconhecimento da quitação do 

contrato, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ante a inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o banco executado 

para que informe os dados de sua conta bancária a fim de que sejam 

liberados os valores bloqueados, no prazo de 15 dias.

Aportando aos autos os dados da conta bancária do executado, 

liberem-se os valores em seu favor, independente de nova determinação.

Não havendo qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29329 Nr: 2117-39.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.Por tais razões, ACOLHO a impugnação oposta (fls. 244/248), 

e extingo o cumprimento de sentença ante a ausência de título executivo 

judicial. Ante o acolhimento da impugnação, condeno o 

exequente/impugnado ao pagamento de verba honorária que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do Art. 85, § 

2º e § 13 do art. 85, do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Com o trânsito em julgado da presente 

decisão, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8006 Nr: 318-39.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE MORAES FEITOSA, FRANCYS EDUARDO 

MORAES FEITOSA, VANESSA DE MOARES FEITOSA, ADRIANE DE 

MORAES FEITOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DOS SANTOS, ESPOLIO DE AGILIO DE 

OLIVEIRA, VERA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS, ALZIRA DE FÁTIMA 

OLIVEIRA, ALMIRA BATISTA DAROLT, ALBERTINA APARECIDA DE 

OLIVEIRA, ADAIR DE OLIVEIRA, ADELMO DE OLIVEIRA, AGILIA 

TEREZINHA DE OLIVEIRA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA, ADEMIR DE 

OLIVEIRA, ALBA DE OLIVEIRA, AMELIA DE OLIVEIRA CHIEIRAMONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos e examinados.

Em análise aos autos, verifica-se que às fls. 581/582 foi requerido tão 

somente a habilitação dos sucessores do requerido, em razão de seu 

falecimento.

Assim, não tendo sido pleiteado o cumprimento do julgado, de fato 

equivocado o despacho de fl. 586, que determinou a conversão da ação 

em cumprimento de sentença.

Já no que consiste a alegada ilegitimidade passiva dos sucessores do 

falecido, tenho que razão não lhes assiste.

Dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

 Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, observa-se que 

diante da morte do réu deverá ocorrer a habilitação do espólio, no caso de 

haver o ajuizamento de inventário; da sucessão, na hipótese de 

inexistência de inventário em tramitação; ou dos herdeiros, quando já 

finalizada a partilha e realizado a individualização dos quinhões 

hereditários, para que o feito inicial em tramitação possa ter regular 

prosseguimento.

Assim, considerando a informação de que não houve a abertura de 

processo de inventário de Agílio de Oliveira, está legitimada a responder a 

ação de execução a sucessão do falecido, a qual se inclui os filhos do de 

cujus.

Portanto, imperioso reconhecer a legitimidade passiva dos filhos do de 

cujus para figurar no feito, considerando a condição de sucessores do 

falecido e o procedimento específico de substituição processual prevista 

no artigo 313, §2º, inciso I, do CPC.

 Entretanto, embora os sucessores sejam parte legítimas para figurarem 

no polo passivo da ação, a responsabilidade resta limitada aos bens 

herdados, consoante disposto no art. 1.792 do Código Civil:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças 

da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver 

inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

 A respeito da existência, ou não, de herança que possa fazer frente ao 

débito, deve se possibilitar à parte exequente, quando do início da fase de 

cumprimento de sentença, que diligencie em busca de eventuais bens 

sonegados pelos herdeiros.

 Acerca do tema:

 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS. 

ACIDENTE COM MORTE. INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL PELO 

VEÍCULO FORD/SCORT PILOTADO PELO DE CUJUS, COLIDINDO NO 

CAMINHÃO TRATOR SCANIA/R 440 A6X2, DE PROPRIEDADE DA 

AUTORA, DANDO CAUSA A DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DA SUCESSÃO. CULPA. 1. No caso ora em exame, a legitimação dos 

sucessores do condutor falecido decorre de expresso comando previsto 

no artigo 110 do Código de Processo Civil, independendo de prévia 

apuração patrimonial do de cujus. Somente em posterior execução, se 

assim for o caso, caberá a verificação da existência (ou não) de bens do 

falecido, inclusive alienações em fraude contra credores, bem como a 

extensão da herança dos sucessores (cuja responsabilidade do espólio 

ou sucessores não poderá desbordar dos limites da herança). A 

propósito, a partir de título executivo, dispõe o próprio credor de 

legitimidade concorrente para requerer a abertura de inventário, na forma 

disciplinada pelo art. 616 do Código de Processo Civil. Ainda convém 

ressaltar que as meras informações contidas na certidão de óbito do 

falecido não afastam, por si só, a eventual existência de bens deixados 

por aquele. Preliminar desacolhida. (...) (Apelação Cível Nº 70076733740, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 26/07/2018)

Assim, manifeste-se a parte autora, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32049 Nr: 3618-28.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVACI GABRIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao cálculo elaborado pela contadoria do juízo às 

fls. 205/208, onde a exequente aduz que a atualização das parcelas deve 

se dar até a data da expedição da requisição de pagamento e que quando 

da apuração dos honorários advocatícios, houve desconto dos valores 

recebidos por força da liminar.

Rejeito a alegação de que a atualização das parcelas deve se dar até a 

data da expedição da requisição de pagamento, tendo em vista que 

quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Com relação aos honorários advocatícios, de fato estes devem ser 

calculados sobre todas as parcelas devidas até a data da prolação da 

sentença, sem qualquer dedução.

Diante do exposto, remetam-se os autos à contadora deste juízo para 

retificar o cálculo relativo aos honorários advocatícios, que deverão incidir 

sobre todas as parcelas devidas até a data da prolação da sentença 

(29/12/2012), sem qualquer dedução.

Após a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46152 Nr: 1138-09.2011.811.0010
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Assim, considerando-se a documentação acostada ao pedido de 

habilitação, que demonstra a existência do crédito, e, tendo em vista que a 

própria inventariante menciona referido crédito como dívida do espólio, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e determino que se proceda à habilitação 

do crédito, incluindo-se nos autos do inventário, nos termos do art. 487, I, 

c.c. art. 642 e seguintes, ambos do NCPC.Oficie-se ao Juízo da Vara única 

da Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis/MT, nos autos do 

processo nº. 2007.36.02.000358-7, informando acerca da habilitação do 

crédito do credor. Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 195-55.2012.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDOI, LADOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Por estarem preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de 

herdeiros maiores e capazes DEFIRO o pedido de conversão do feito de 

INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO, conforme formulado à 

fl.125.

Determino a intimação da inventariante para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 131 e seguintes, bem como apresente as 

últimas declarações, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6413 Nr: 460-77.2000.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREONÍCIO MUZULON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO - OAB:6101, FÁBIO RENATO DE ASSIS - OAB:6067, 

HUMBERTO SILVA QUEIRÓZ - OAB:3.571-B, LUCIANA ESTEVES 

MARRAFÃO - OAB:26.346, PAULO ROBERTO BASSO - OAB:5158, 

PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:18.294, SOLANGE 

GAYA DE OLIVEIRA - OAB:23265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Péricles Landgraf Araújo 

de Oliveira, às fls. 63/71, contra sentença que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito, ante o abandono da causa.

 Pois bem. Reexaminando a questão verberada e, nos moldes do art. 485, 

§ 7ª, do CPC, concluo que a sentença deve ser reformada.

É que para a extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa, além da publicação de intimação direcionada ao 

causídico, devidamente constituído nos autos, faz-se necessária a 

intimação pessoal da parte Autora, o que de fato, não se verificou nos 

autos.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL - EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

ART.485, III C/C § 1º DO CPC - NECESSIDADE –-SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO.Para a extinção da demanda por negligência das 

partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos 

do artigo 485, II e III c/c § 1º do CPC.Havendo citação do requerido e 

aperfeiçoado a relação processual, a extinção do processo por 

negligência ou abandono da causa pelo requerente, depende de 

requerimento, nos termos da Súmula 240/STJ.(Ap 34597/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Assim, revogo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo art. 485, § 7ª, do CPC.

Via de consequência, determino a intimação da parte autora para que 

requeira o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

Ainda, diante da presente retratação e superveniente perda do objeto do 

Recurso de Apelação interposto, deixo de remeter o feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6412 Nr: 459-92.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREONÍCIO MUZULON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAIS - 

OAB:36427, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - OAB:31694, JOSÉ 

TADEU DE ALMEIDA BRITO - OAB:32492, LUCIANA ESTEVES 

MARRAFÃO - OAB:26.346, PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE 

OLIVEIRA - OAB:18.294, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº1, 

proposto no Resp. 1.604.412/SC, no qual a Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça reconheceu que o credor deve ser previamente 

intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, chamo 

o feito à ordem para anular a sentença que reconheceu a incidência da 

prescrição intercorrente (fls.117/118).

Via de consequência, determino a intimação do exequente para que se 

manifeste nos autos, devendo opor, caso queira, algum fato impeditivo à 

incidência da prescrição, no prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48825 Nr: 508-16.2012.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.Tendo em vista a inércia da parte executada quanto à avalição 

realizada (fl. 129), homologo o auto de avaliação de fls. 119/120 e, diante 

da finalidade da missiva precatória, para realização do ato requerido, 

NOMEIO como leiloeiro judicial a Sra. Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira 

Oficial inscrita na JUCEMAT sob nº 022, (End.: Rua 02, nº 264, Residencial 

JK, CEP: 78.068-340, Cidade: Cuiabá/MT, Tel: (65) 99943-3901 / 
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0800-730-4050 / 0800-707-9272, contato@balbinoleiloes.com.br / 

cirlei@balbinoleiloes.com.br / www.balbinoleiloes.com.br. DETERMINO 

sejam cientificados, com pelo menos 5 dias de antecedência, o executado 

e os interessados arrolados no artigo 889 do CPC, na forma 

expressamente elencada em referido dispositivo legal, tudo comprovado 

nos autos, cabendo ao exequente requerer e providenciar todo o 

necessário.Sem prejuízo, para a garantia da higidez do negócio, fica 

autorizado que o próprio leiloeiro encaminhe também as comunicações 

pertinentes, juntando posteriormente aos autos.INTIMEM-SE as partes e o 

leiloeiro nomeado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27851 Nr: 1543-16.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:17209 - A

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados pelo banco às fls. 

286/290, relativo ao débito remanescente do contrato, tendo em vista a 

ausência de manifestação da parte exequente.

Prosseguindo, o banco executado impugnou o cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo à fl. 298, referente à diferença das astreintes 

executadas, alegando que os valores deveriam ter sido atualizados até a 

data do depósito nos autos.

Em análise aos autos, verifica-se que foi efetuada a penhora de valores 

na conta bancária do banco executado às fls. 244/247, sendo liberada à 

parte exequente o montante incontroverso no valor de R$ 15.000,00.

Assim, de fato a atualização dos valores deve se dar até a data em que o 

juízo foi garantido (19/09/2016).

Diante do exposto, remetam-se os autos à contadora deste juízo para 

retificar o cálculo, devendo atualizar o cálculo da diferença das astreintes 

até a data da penhora dos valores (19/09/2016).

Após, manifeste-se as partes, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 220-78.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Carneiro Rosi - 

OAB:71.639 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:MT 5026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 Por tais razões, ACOLHO a impugnação oposta para determinar que:- os 

juros moratórios sobre a indenização no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais) incidam a partir do dia 1º de janeiro de 2018, nos termos do art. 

15-B, do Dec. Lei 3365/41;- o valor do depósito prévio de R$ 3.010,00 

(três mil e dez reais), seja corrigido monetariamente desde a data do 

efetivo depósito (03/02/2006).- que do valor da indenização, seja abatido o 

valor do depósito prévio.Determino a remessa dos autos à contadoria do 

juízo para que elabore o cálculo do débito, nos exatos termos desta 

decisão.Após, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido.Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002521-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002521-58.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - 

MATO GROSSO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do Art. 98 do CPC. REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, 

para que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º 

do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por remessa postal, via 

procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, para que responda 

a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), 

se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para 

impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 24 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001759-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA MARIA BRUM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001759-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: NEIVA MARIA BRUM DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

pedido da parte autora para expedição de ofícios, tendo em vista a não 

localização da parte requerida no endereço informado na exordial. 

Consigna-se inicialmente o encargo do autor em realizar diligências 

extrajudiciais para a localização do requerido, de forma que as diligências 

judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter excepcional, vez 

que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as diligências 

disponíveis ao autor para o cumprimento de seu encargo. Alinhado a este 

entendimento, temos o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMA INFOJUD. PESQUISA. 1 A intervenção 

judicial, mediante a expedição de ofícios e consultas ao sistema INFOJUD 

somente se justifica em caráter excepcional, "quando esgotados todos os 

meios para localizar bens passíveis de penhora", o que não restou 

demonstrado no caso dos autos. (Cf.STJ - Resp 953286/SP, 1ª Turma, 

Min. José Delgado, DJ 08/11/2007.) 2. Na hipótese dos autos, 

comprovou-se que foram esgotados todos os meios para localizar bens 
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passíveis de penhora. 3. Agravo regimental provido.” (AGA 

0025119-70.2015.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 07/10/2016) (grifo 

nosso). Ainda, destaco o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SECRETARIA DA 

RECEITA FEDERAL, AO INSS E AO IIRGD PARA OBTENÇÃO DO 

ENDEREÇO DO RÉU. 1. O autor tem a responsabilidade de promover os 

atos e diligências necessárias à localização de bens do réu. Somente em 

situações excepcionais, desde que tenha o exeqüente demonstrado haver 

esgotado os meios de que dispõe, é que se admite a requisição judicial de 

dados garantidos por sigilo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

2. Demonstrado, no caso, o esgotamento dos meios de que dispõe o autor 

para localização de bens do réu, mediante consultas aos Cartórios de 

Registro de Imóveis. 3. Agravo de instrumento provido.” (TRF-3, Ag. 1849 

SP 2008.03.00.001849-9, Primeira Turma, Relator Márcio Mesquita, julgado 

em 08/04/2008) (grifo nosso). Dessa forma, não demonstrado nos autos o 

exaurimento das diligências extrajudiciais possíveis ao autor para a 

localização do requerido, ante ao caráter excepcional das diligências 

judiciais, indefiro o pedido da exequente de diligência via sistêmica. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar as 

diligências necessárias no sentido de localizar os endereços dos 

requeridos, ou comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 24 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001224-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILOMENO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001224-16.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSE FILOMENO MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Os autos foram remetidos a este Juízo da 1ª Vara, em 

decorrência do despacho do d. Juízo da 2ª Vara desta Comarca, 

determinando o encaminhamento dos autos à este Juízo, por 

supostamente haver dependência com os autos nº 321-13.2009.811.0010 

– Código 26836, conforme descrito na epígrafe da petição inicial. Ocorre 

que, conforme se verifica dos mencionados autos, tal demanda foi 

sentenciada, inclusive com trânsito em julgado. Ainda, a jurisprudência do 

TRF-1 é firme no sentido da possibilidade do ajuizamento de nova 

demanda em que se discuta o mesmo benefício previdenciário, tendo em 

vista possível alteração do quadro fático-probatório: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

URBANA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo em vista a idoneidade 

que se reveste a prova pericial produzida nos autos, o douto juízo 

monocrático, ante a realidade fática apresentada a considerou suficiente 

ao correto deslinde da demanda, não havendo que se falar em 

cerceamento do direito de defesa, muito menos em decisão surpresa. 2. 

Quanto à questão da apresentação de documentos juntados após as 

razões do recurso, de fato, é possível, pois o entendimento predominante 

nesta Corte é o de que os documentos comprobatórios da qualidade de 

trabalhador rural ou urbano podem ser juntados, inclusive, na fase 

recursal. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Nos 

termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91 o segurado que deixar de 

exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social manterá a 

qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação de 

recolhimento das contribuições, podendo esse prazo, nos termos do § 1º 

do indicado artigo, ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se o 

segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais 

sem interrupção que acarrete à perda da qualidade de segurado. 5. O 

CNIS comprova que a parte autora verteu contribuições individuais ao 

INSS de 01/1985 a 06/1997 e de 07/2012 a 09/2013. 6. O laudo pericial 

atestou que a parte autora é portadora de espondiloartrose de coluna 

lombar e transtorno dos discos lombares com radiculopatia. Ressaltou que 

há incapacidade total e permanente, desde 2011. A parte autora não faz 

jus ao benefício postulado na exordial, porque, quando do reingresso ao 

RGPS, em 2012, já se encontrava incapaz, configurando a preexistência. 

7. Em relação à atividade rural alegada, verifica-se que não houve 

requerimento de prova testemunhal, em nenhum momento no curso da 

ação, o que inviabiliza a concessão de benefício de trabalhador rural, 

fundamentado somente em início razoável de prova material (juntado nas 

razões recursais). 8. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. 9. Apelação não provida. A 

Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação.” (AC 

0003455-26.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/05/2018 

PAGINA:.). Neste caso, a propositura da demanda ocorreu em virtude da 

cessação do benefício anteriormente concedido por senteça definitiva, já 

que o Instituto requerido designou nova perícia em sede administrativa 

para que se constatasse a manutenção da incapacidade do beneficiário e, 

no procedimento realizado, constatou-se que o autor recuperou a 

capacidade laborativa. Desta feita, nos termos do Art. 953, inciso I do CPC, 

suscito conflito negativo de competência entre esse juízo da 1ª Vara Cível 

e o juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, determinando, ainda, a remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Publique-se. 

Intimem-se. Após, remetam-se ao TRF-1, com as cautelas legais. 

Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe. Às providências. Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002368-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALMALINA BARCELOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

EDILON GONCALVES CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO JOAQUIM DE LIMA (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002368-25.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EDILON GONCALVES CRUZ, DALMALINA BARCELOS DE ANDRADE RÉU: 

ANTÔNIO JOAQUIM DE LIMA Vistos etc. Inicialmente, defiro a dilação de 

prazo requerida pela Fazenda Pública Estadual, concedendo o prazo de 

30 (trinta) dias para manifestação no feito. De outra banda, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

da certidão do Oficial de Justiça anexada à ID 15961429. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 201974 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 11/12/2018 às 14hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001521-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELUCIA GARCIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar as primeiras declarações.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48939 Nr: 636-36.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DONIZETE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 619,58, para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 330,72 para recolhimento da guia de custas e 288,86, referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

131/133. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48939 Nr: 636-36.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DONIZETE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 154,89, para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 82,68 para recolhimento da guia de custas e 72,21 referente a 

taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

131/133. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89787 Nr: 1264-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LUCIA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da Certidão exarada pelo Senhor Meirinho na ref. 

39, bem como, requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61536 Nr: 3927-73.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte requerente via DJE, a fim de comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara, para retirar o Formal de Partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88923 Nr: 834-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, bem como, requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19235 Nr: 722-17.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Soares - 

OAB:3.958

 A propósito:“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 
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DE SENTENÇA. PAGAMENTO ANTERIOR DO VALOR PRINCIPAL VIA 

PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. Na 

hipótese de não haver pagamento integral do débito no primeiro 

pagamento, é possível a expedição de RPV complementar, ainda que o 

pagamento principal tenha sido feito via precatório.” (TRF-4 - AG: 

50595387620174040000 5059538-76.2017.4.04.0000, Relator: ALTAIR 

ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA 

TURMA)“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PARCELAS 

NÃO INCLUÍDAS NO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. É possível a execução 

complementar quando se tratar de parcelas contempladas no título judicial 

não incluídas na primeira execução, por força do princípio da demanda e 

da própria preclusão consumativa.” (TRF-4 - AC: 50073251020114047112 

RS 5007325-10.2011.404.7112, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, 

Data de Julgamento: 30/05/2017, QUINTA TURMA).Ademais, observo que 

sequer houve decisão colocando fim nesta fase processual pela quitação 

dos créditos devidos à exequente.Logo, imperiosa a rejeição da pretensão 

posta a exame pela autarquia executada.Ante do exposto, REJEITO os 

pedidos formulados pelo executado às fls. 174/176 e, por consequência, 

HOMOLOGO os cálculos de liquidação complementar de sentença 

apresentados pela exequente às fls. 171/172.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, expeça-se a competente guia complementar 

Requisitória de Pagamento de Pequeno Valor (RPV) na forma 

postulada.Empós, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa 

na distribuição, até a informação quanto à disponibilização dos créditos 

pelo executado.Após, intime-se a exequente por meio de advogado para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancária para 

depósito judicial bem como, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.Disponibilizados os créditos, expeça-se o 

competente Alvará Judicial para levantamento dos valores. Nada 

postulado, certifique-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 03 de outubro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 3345-44.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069 OAB/MG, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 854,06 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 427,03 para recolhimento da guia de custas e 427,03 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

101/103. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8396 Nr: 507-56.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, MILTON MARTINS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ARAÇA LTDA, FARIAS E 

ROCHA LTDA, ANA APARECIDA FARIAS DA ROCHA, JOSÉ PAULO 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:MT 2.304, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, MILTON 

MARTINS MELO - OAB:OAB/MT 3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 516,33 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 383,68 para recolhimento da guia de custas e 132,65 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

285/286. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102602 Nr: 7429-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCDC, FBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação a requerente Fernanda 

Biondo Valansuelo via DJE, para comparecer na Secretaria da Segunda 

Vara, para assinar o termo de guarda definitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16444 Nr: 969-32.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA BERGAMINI FEITOSA, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO, GIOVANI BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DO OESTELTDA, REAL 

PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556, GERALDO A. DE VITTO JR. - OAB:MT 

4.838-A, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443, THAMIS VIZZOTTO - OAB:9.712-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 6.206,28 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 3.103,14 para recolhimento da guia de custas e 3.103,14 

referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 306/322. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107036 Nr: 9614-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBAS DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, não foi possível localizar o referido mandado de 

busca e não há certidão do oficial de justiça, motivo esse que faço expedir 

intimação ao requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e 

requerer o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 99054 Nr: 5661-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE TAYSON SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/12/2018 às 15h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 106920 Nr: 9556-23.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MATHEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar, entendo que não restam configuradas, 

neste momento, as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 

397 do Código de Processo Penal, em sua nova redação decorrente das 

alterações trazidas pela Lei nº. 11.719/2008.

Entendo que se faz mister a colheita da prova testemunhal, aqui 

compreendendo mormente o rol apresentado na denúncia, bem como 

eventuais testemunhas de defesa, a fim de verificar se houve a prática do 

delito mencionado ou mesmo afastar as imputações feitas ao denunciado, 

pois tais provas, aliadas às provas documentais juntadas aos autos 

permitirão inclusive a análise segura de eventual causa excludente de 

ilicitude, o que não se verifica de plano neste momento.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados e recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/10/2018, às 16h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisite-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADO DO CARMO NETO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 
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processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUARESMA SAGAVE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16121865, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94751 Nr: 4049-57.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca do retorno 

dos autos à Primeira Instância, para querendo, manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12352 Nr: 1168-64.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Luis Flávio Marins - OAB:20055/PR

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Jorge Balbino da Silva 

em face de Osmar Aparecido Guideli e Maria Ivone Guideli, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 1.913, instado a se manifestar, o exequente colacionou o pedido de 

extinção do processo nos termos do art. 487, III, “C” do Código e Processo 

Civil.

É o relatório. Decido.

Diante do exposto, Homologo a renúncia à pretensão formulada na ação 

quanto ao saldo remanescente (fls. 1.913).

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Jorge 

Balbino da Silva em face de Osmar Aparecido Guideli e Maria Ivone Guideli, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “c” do NCPC.

 Custas em processuais pela parte exequente, devendo o cartório 

distribuidor proceder conforme determina a CNGC/MT.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64168 Nr: 1519-85.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Alves, EGdSArpAGdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Alves, Clederson Alves, Alessandra 

Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicaro coelho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, José Luiz Teleginski - OAB:33549

 Vistos etc.

Determino o cumprimento da decisão fls. 219/220, para intimar os 

depositantes Leandro de Souza Rocha e Gasiele Bonetti Rocha (fls. 85/86 

dos autos código 63512).

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 118827 Nr: 6657-91.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mecânica e Autopeças Anna Vitória Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luis Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o feito foi distribuído sem o devido 

recolhimento das custas e taxas judiciais.

 Diante disso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se o requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, anexando no 

feito a Guia de recolhimento das custas e taxas judiciais com o respectivo 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC/2015).

 Outrossim, considerando o pedido de distribuição por dependência e 

estando os referidos autos arquivados, deverá o mesmo providenciar o 

recolhimento da taxa de desarquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105337 Nr: 776-36.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zue Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nos termos do art. 357, V, CPC/15, e para solução do mérito 

da causa, entendo necessária a designação de audiência de instrução e 

julgamento, a qual fixo para o dia 22 de novembro de 2018, às 16h30min. 

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de 

preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada 

parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Em se tratando de 

testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que 

patrocina a causa em função do convênio da assistência judiciária, 

expeça-se mandado para intimação das respectivas testemunhas (exceto 

se houver compromisso de apresentação em audiência 

independentemente de intimação). Em tal hipótese, via digitalmente 

assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido com os 

benefícios da justiça gratuita. Caso seja arrolada testemunha residente em 

outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado). INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015. 

Providencie-se o necessário para a realização do ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 2636-14.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beijamim Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação para concessão de aposentadoria rural por idade 

promovida por Beijamim Marques dos Santos em face do INSS- Instituto 

Nacional de Seguro Social.

Instada a se manifestar acerca de apresentar impugnação a execução, a 

parte executada às fls. 109/110, alegou que concorda com o cálculo 

apresentado pela exequente.

 É o breve relatório do necessário.

 Decido.

HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 104.

Portanto, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(artigo 450 CNGC/MT).

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90329 Nr: 1825-49.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Borges Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento o Autor quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 4848-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96500 Nr: 4861-02.2017.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson de Oliveira, Município de Juara-MT- na 

pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Jadson de Oliveira, Cpf: 

01883156165, Rg: 1786529-8 SSP MT Filiação: Carmem Lucia de Oliveira, 

data de nascimento: 18/10/1989, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Morador de Rua Localizado Através do 

Caps Ou da Aamor, Cidade: Juara-MT

Resumo da Incial:...o paciente requerido Jadson de Oliveira, não aderi ao 

tratamento correto oferecido pela unidade de saúde do centro de atenção 

psicossocial caps e vive perambulando pelas ruas, sem residência, 

apresenta higiene pessoal precária, aparentemente não se alimenta direito 

e possui falas e pensamentos desconexos...

Decisão/Despacho:... rata-se de ação de internação compulsória com 

pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público em face de JADSON DE

OLIVEIRA e do MUNICÍPIO DE JUARA, alegando, em síntese, que Jadson é 

dependente de substancias químicas, não

adere ao tratamento correto oferecido pela unidade de saúde do CAPS, 

vive perambulando pelas ruas, sem residência

fixa, apresenta higiene pessoal precária, aparentemente não se alimenta 

direito e possui falar e pensamentos

desconexos.

Acrescenta, ainda, que Jadson possui duas mães, uma biológica e outra 

adotiva, e ambas relataram ao “parquet” a

dificuldade em cuidar do filho, bem como que ele já foi internado em clínica 

de reabilitação, porém sem êxito no

tratamento.

Por fim, requer a internação compulsória do Jadson em clinica 

especializada em tratamento de desintoxicação.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 13/36.

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT apresentou seu parecer às fls. 47/49.

É o relatório. Decido.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que, por ora, o pleito liminar, consistente em

internação compulsória do requerido Jadson de Oliveira, deve ser 

indeferido.

Isso porque, em que pese os documentos indiquem que Jadson de Oliveira 

é dependente químico, não consta nos autos

qualquer laudo médico atestando a necessidade de internação 

compulsória, conforme determina o art. 6º, caput, da Lei

n. 10.216/2001, “in verbis”:

“A internação psiquiátrica SOMENTE será realizada mediante LAUDO 

MÉDICO circunstanciado que caracterize os seus

motivos”. (grifo nosso)

Com efeito, trata-se de ponderação que leva em conta os direitos de 

personalidade do cidadão, o qual não pode ser

compelido a tal medida extrema sem amparo em balizas formais mínimas de 

legalidade. Senão vejamos o art. 4º da Lei

n. 10.216/2001: “a internação, em qualquer de suas modalidades, só será 

indicada quando os recursos extra-hospitalares

se mostrarem insuficientes”. pelo qual INDEFIRO a liminar pleiteada.

Citem-se os requeridos para contestar a presente ação no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para impugnação.

Sirva-se como mandado de citação/ofício.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38804 Nr: 2828-83.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Proceder a intimação do requerido, para manifestar acerca da quota 

ministerial de fls. 201/202, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 118987 Nr: 6719-34.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcos Paulo Barbosa, Daniela de Rossi Calibas 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de pedido de autorização de viagem, formulado por MARCOS 

PAULO BARBOSA e DANIELA DE ROSSI CALIBAS BARBOSA, para que o 

filho do casal GABRIEL DE ROSSI CALIBAS BARBOSA (nascido em 

22.10.2004), possa viajar acompanhado de seus genitores sem portar 

documento de identidade com foto, uma vez que na data de hoje foi 

impedido em razão de não ter cédula de identidade RG.

Foram colacionados os seguintes documentos: cópia da cédula de 

identidade RG dos requerentes, cópia do CPF do menor, cópia da certidão 

de casamento, cópia da passagem área em nome dos requerentes e do 

menor.

O Ministério Público às fls. 13 lançou parecer favorável ao pedido do 

autor.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê situações como 

esta em que a autorização judicial se faz necessária.

 Inobstante a ausência de certidão de nascimento do adolescente, os 

demais documentos comprovam serem os requerente genitores do infante 

e, embora inexista previsão quanto a necessidade de autorização judicial 

para viajar sem portar documento com foto, as companhias de transporte 

aéreo impõem a exigência de documento com foto, segundo diretrizes da 

Agência Nacional de Aviação Civil, o que é costumeiramente objeto de 

judicialização de demandas, em especial por ofensa aos princípios da 

legalidade e proporcionalidade.

Desse modo, considerando que a viagem do menor será feita com 

acompanhamento durante todo o trajeto pelos pais responsáveis, deferir o 

pedido é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e AUTORIZO a viagem do 

menor Gabriel de Rossi Calibas Barbosa, acompanhado de seus genitores, 

independente da apresentação de documento de identificação com foto, 

desde que esteja portando, no momento do embarque, certidão de 

nascimento, que comprove a filiação do infante com os requerentes 

Marcos Paulo Barbosa e Daniela de Rossi Calibas Barbosa.

SIRVA O PRESENTE como alvará judicial.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 ARQUIVE-SE os autos com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89870 Nr: 1572-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER FAZENDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193
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 Vistos etc;

Defiro a desoneração da empresa Seguradora.

Defiro o pedido de levantamento de valores formulados pela Fazenda 

Pública Municipal.

Determino a expedição de alvará no valor exato informando pela 

exequente, devendo a quantia excedente ser liberada em favor da 

executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 1174-95.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33735 Nr: 1292-71.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVPB, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33863 Nr: 1426-98.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira Santinoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40010 Nr: 467-59.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Jorge Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Hiolanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43089 Nr: 201-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 2806-54.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Comercio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3070-71.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena França Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56882 Nr: 3100-09.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 59816 Nr: 2366-24.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61403 Nr: 4014-39.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo de Andrade Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63419 Nr: 832-11.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Pagnussatti-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Antonio Batilani Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65253 Nr: 2461-20.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Meinhart Hahn - 

OAB:2139182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 3390-24.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Claudino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. André Rodrigo Schneider , para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21873 Nr: 4323-07.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Miranda de Oliveira, Espolio- Jose 

Carlos Miranda de Oliveira- rep. Rodrigo Silva Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimação do Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27239 Nr: 5213-09.2007.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Bevenute Gardas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gardas Sobrinho, Geralda Bevenute 

Gardas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109

 Intimação do Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37627 Nr: 1794-73.2010.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBG, GBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55044 Nr: 1235-48.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Macedo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62548 Nr: 12-89.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Bevenute Gardas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77023 Nr: 717-19.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intimação do Dr. Aristides José Botelho de Oliveira, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5795 Nr: 1131-42.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Cesar Columbano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tabaporã-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Intimação do Dr. Christian Jacks Lino Gasparotto, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59662 Nr: 2203-44.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 Intimação do Dr. Christian Jacks Lino Gasparotto, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62207 Nr: 4826-81.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Tabaporã-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Cesar Columbano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Intimação do Dr. Christian Jacks Lino Gasparotto, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62744 Nr: 206-89.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Maria Mess, Helio Aloisio Dill

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess, Paulino 

Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223, RODRIGO 

LUIZ MARTINS - OAB:8981, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimação do Dra Eloir Danúbia Maceda, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 2504-54.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimação do Dra Eloir Danúbia Maceda, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14465 Nr: 156-78.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimação do Dr. Fabricio Tsuji Ishiki, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 
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apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 769-54.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jair Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dra Gladis Eliana Bess, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64968 Nr: 2234-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armônica Junklaus Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimação do Dr. Gyslen Robson Lehnen, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 50 Nr: 59-30.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimação do Dr. Jorge Balbino da Silva, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 1936-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jose Mussi - rep. Alcides Allonso Mussi, 

Espolio de Natividade Allonso Mussi- rep. Alcides Allonso Mussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Martinez Campana, Donizete 

Requine Gonçalves, Dallier Gallo, Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo 

Ramão Medina, Armindo Ramão Medina, Cartório do 2º Serviço Notarial e 

Registral de Juara-MT., Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis e 

Titulos de Juara., Cartório de Registro Civil de Novo Horizonte, 1º 

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REG. IMÓVEIS DE DIAMANTINO MT, 

Serviço Notarial e Registral de Diamantino-MT., Serviço Notarial e Registral 

de Guiratinga-MT., Serviços Notarial e Registral de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira - 

OAB:12982/SP, MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Fabrício Garbini 

Martins - OAB:111.575, Darcy Capistrano de Oliveira Filho - 

OAB:11.031, Eduardo Capistrano de Oliveira - OAB:11569, Felipe de 

Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rhandersson Lamin Resende - OAB:107.558

 Intimação do Dr. Marcelo Junior Gonçalves, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimação do Dr. Marcelo Rubens Betarello Setolin, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55364 Nr: 1567-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Intimação do Dra Marcia de Campos Luna , para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62552 Nr: 16-29.2014.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSMdS, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimação do Dra Marcia de Campos Luna , para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64555 Nr: 1875-80.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade Grokt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dra Marcia de Campos Luna , para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 
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da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65269 Nr: 2470-79.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBBA, Marcia Cristina Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS

 Intimação do Dra Marcia de Campos Luna , para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 3357-97.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.S. Agropecuária e Participações Ltda, Alfredo 

Soubihe Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucidorio Minotto, Helena Kestring Minotto, 

Marcio Lucidório Minotto, Florizete dos Santos Minotto, Antonio Joaquim 

Braga, Maria Costa Braga, Carlos Augusto Minotto, Armindo Ramão 

Medina, Pedro Bonifacio, Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio, Leia 

Terezinha Minotto, Jurlei Júlia Minotto, Mercia Lúcia Minotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dra Patricia Quessada Milan, para proceder a devolução do 

presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 10.2.10.2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18882 Nr: 1343-87.2006.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimação do Dra Thainara Jessica da Silva Aued, para proceder a 

devolução do presente feito, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos da consolidação das normas gerais da corregedoria, seção 

10.2.10.2.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-83.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PERES & BOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 30/01/2019 13:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-97.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BISCARO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C.L.A. A - OURO VERDE DE MATO GROSSO - RICHARTZ & RICHARTZ 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS MACHADO DE SOUSA OAB - MT23163/O (ADVOGADO(A))

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010254-97.2016.8.11.0018 REQUERENTE: JOHNNY BISCARO DUARTE 

REQUERIDO: C.C.L.A. A - OURO VERDE DE MATO GROSSO - RICHARTZ & 

RICHARTZ DECISÃO Trata-se de pedido de parcelamento do valor 

executado, conforme previsão do artigo 916 do CPC. O exequente 

manifesta concordância com parcelamento, requerendo o levantamento do 

valor depositado. Pois bem. Primeiramente DEFIRO o parcelamento 

requerido pelo executado já que realizou depósito de 30% do valor 

atualizado da dívida, anexando mais 04 pagamentos das 06 prestações. 

Neste cenário, verifico a manifesta boa-fé do executado e vontade de 

quitar seu débito, restando apenas duas parcelas para quitação total da 

execução. Aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento das 

demais parcelas e, intime-se o exequente para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias quanto a quitação integral do crédito. Expeça-se alvará 

para levantamento dos valores depositados nos autos, devendo ser 

observado a conta bancária indicada pela exequente. Por fim, concluso 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010473-13.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MACEDO ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010473-13.2016.8.11.0018 EXEQUENTE: JOSIAS GONCALVES DA SILVA 

- EPP EXECUTADO: JOEL MACEDO ALVES D E C I S Ã O I. DEFIRO o 

pedido de ID: 11590258 e para tanto, DETERMINO a expedição de mandado 

de penhora do imóvel indicado. II. Realizada a penhora, determino a 

AVALIAÇÃO do bem imóvel penhorado. III. EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação consignando o prazo de vinte (20) dias para entrega do laudo. 

IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo. V. Caso haja 

concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará 

o laudo, desde já, HOMOLOGADO. VI. Caso haja discordância de qualquer 

das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para 

decisão. VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. VIII. Após, caso o 

valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos conclusos. IX. 

Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-77.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000173-77.2017.8.11.0018 

AUTOR(A): DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA. RÉU: MUNICIPIO DE 

JUARA SENTENÇA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38, 

da Lei 9.099/95. Examinando a petição inicial, percebe-se que a DIGIBRAS 

INDUSTRIA DO BRASIL S/A veicula ação anulatória contra o MUNICÍPIO DE 

JUARA, visando anular multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. 

Com efeito, trata-se de demanda ajuizada por sociedade anônima, cujo 

capital social gira em torno de R$ 244.681.848,01 (duzentos e quarenta e 

quatro milhões, seiscentos e oitenta e um mil e oitocentos e quarenta e oito 

reais e um centavo)f. 21, portanto, não se encaixa no conceito de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte, conforme se extrai do 

artigo 3º e incisos da Lei Complementar n. 123/06: Art. 3º Para os efeitos 

desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de 

pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o 

art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no 

caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual 

ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso 

da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Desta 

forma, incabível o tramite da presente demanda perante o Juizado Especial 

da Fazenda Pública, devendo tramitar perante uma das varas cíveis desta 

Comarca. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICAÇÃO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO 

PROCON/RS. COMPETÊNCIA. 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO 

ALEGRE. Considerando que se trata de ação movida por empresa de 

grande porte contra o Estado do Rio Grande do Sul visando anular multa 

aplicada pelo PROCON/RS, a competência para julgamento da matéria não 

pode ser Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos do artigo 5º da 

Lei n. 12.153/2009, podem ser partes autoras nos Juizados Especiais da 

Fazenda, além das pessoas físicas, apenas as microempresas e as 

empresas de pequeno porte. Compete, pois, à 4ª Vara da Fazenda Pública 

de Porto Alegre o julgamento da matéria. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJRS.; RTH Nº 70059824672 (N° CNJ: 

0175030-54.2014.8.21.7000) 2014/CÍVEL, Relator: DES. RICARDO TORRES 

HERMANN, Publicação: 29/09/2014. Julgamento: 01/09/2014). Logo, não há 

que se falar em competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

processar e julgar o feito, uma vez que não preenche os requisitos do art. 

5º da Lei 12.153/2009. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 51, IV da Lei 9.099/95, 

por analogia. Sem custas e honorários. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000651-51.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000651-51.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000711-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLLA KAOANY SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLLA KAOANY SENA OAB - MT23626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000711-24.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: THAYLLA KAOANY SENA EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) 

exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica 

de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 
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processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001165-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001166-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 
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XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001168-56.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001169-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 
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eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001170-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001171-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 
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execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001174-63.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001175-48.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 
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exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001176-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001177-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 
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citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001178-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001179-85.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 
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mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001180-70.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001181-55.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 
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questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001182-40.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001183-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 
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pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001184-10.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001185-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 
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curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001186-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001187-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 
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do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001188-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001189-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001190-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001191-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 445 de 839



de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001192-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001193-69.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 
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eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001194-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001195-39.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 
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sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001196-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001197-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 
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abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001198-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001199-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 
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próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001200-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa 

jurídica de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-93.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RENATO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 8010306-93.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: SEBASTIAO RENATO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME, 

BANCO BMG DESPACHO DEFIRO o pedido do Banco BMG e determino a 

transferência do valor depositado nestes autos de forma equivocada para 

o processo nº 8015489-30.2015.811.0002. Oficie-se a Conta Única para 

proceder com a transferência. Oficie-se o juízo de Várzea Grande - 

Jardim Glória para ciência desta determinação. No mais, intime-se o 

executado para pagar o valor remanescente do débito devidamente 

atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhora online. Expeça-se alvará para levantamento do 

montante depositado nos autos, devendo ser observado a conta bancária 

indicada pelo patrono do exequente. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-05.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010491-05.2014.8.11.0018 REQUERENTE: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO REQUERIDO: OI S/A DECISÃO 1. Considerando o 

julgamento do Mandado de Segurança n. 0010120-17.2016.811.9005, 

concedendo ordem para revogar a decisão que indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita, RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado nos autos no 

ID: 8946333, o qual, é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos 

de admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o 

recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis 

que consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais. 3. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Após, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal desta Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 
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providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72680 Nr: 2536-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPEDITO GONÇALVES PEREIRA, Cpf: 

04288044111, Rg: 2085456-0, Filiação: Anita Alves de Souza e Antonio 

Gonçalves Pereira, data de nascimento: 08/06/1958, brasileiro(a), natural 

de Itambacuri-MG, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do artigo 32, caput, da Lei nº 

9.605/98 e artigo 147, caput, do Código Penal. Consta dos inclusos autos 

de Termo Circunstanciado que no dia 15 de agosto de 2015, por volta das 

13h00, em um setor de chácaras, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado 

EXPEDITO GONÇALVES PEREIRA praticou abuso e maus tratos à animal 

doméstico

Despacho: Vistos etc,Considerando que o denunciado está em local 

incerto e não sabido, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, determino sua citação por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 71490 Nr: 1992-37.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Angelica Morimã Manomuttsa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TANIA ANGELICA MORIMÃ 

MANOMUTTSA, Cpf: 01244112151, Rg: 1485215-2, Filiação: Aloisio 

Manomuttsa e Domingas Luiza Morimã, data de nascimento: 05/03/1984, 

brasileiro(a), natural de Juara-MT, convivente, do lar, Telefone 8427-0960. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incursa nas sanções do artigo 42, inciso III, da Lei de 

Contravenções Penais. Consta do incluso Termo Circunstanciado que, nos 

dias 03 e 04 de julho de 2015, na residência localizada na Rua Uruguai, nº 

343-N, Bairro Jardim América, nesta Cidade e Comarca de Juara/MT, a 

denunciada TANIA ANGELICA MORIMÃ MANOMUTTSA perturbou sossego 

alheio, abusando de instrumentos sonoros.

Despacho: Vistos etc,Considerando que a denunciada está em local 

incerto e não sabido, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, determino sua citação por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 99079 Nr: 6216-47.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARISA DE OLIVEIRA, Cpf: 

92481981120, Rg: 60.34055, Filiação: João Domicianop Filho e Onofra de 

Oliveira, data de nascimento: 13/01/1962, brasileiro(a), natural de Boa 

Esperança-MG, solteiro(a), comerciante/ vendedora externa, Telefone (66) 

99672-5582. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incursa nas sanções do artigo 310 do Código de 

Trânsito Brasileiro. Consta do incluso Termo Circunstanciado que, no dia 

13 de setembro de 2017, por volta das 15h00, nesta cidade e Comarca de 

Juara/MT, a imputada MARISA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, entregou a direção de veículo automotor a 

Douglas Antônio de Oliveira Silva, pessoa não habilitada.

Despacho: Vistos etc,Considerando que a denunciada está em local 

incerto e não sabido, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, determino sua citação por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 23 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118619 Nr: 6573-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil de Juara/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 318, VI do CPP, concedo a prisão 

domiciliar do réu Vanderlei Dias.Expeça-se o alvará de soltura e, por 

conseguinte, o devido mandado de prisão domiciliar, independe de nova 

conclusão.Consigne-se que o descumprimento da presente decisão 

acarretará a revogação do benefício. Intime-se o nobre advogado do 

requerido para juntar aos autos o endereço atualizado do acusado.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72082 Nr: 2288-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Ante o exposto, CONDENO o réu ADRIANO PAZIO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INCISO IV, da lei 10.826/03.Passo a graduar a pena. A pena para o 

delito em tela, previsto no art. 16, IV, da Lei nº. 10.826/2003, é de 03 (três) 

a 06 (seis) anos de reclusão.A culpabilidade que se recai na conduta é 

normal à espécie; antecedentes criminais imaculados; a conduta social 

não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos 

neste sentido; quanto à personalidade do agente não há como emitir um 

pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de 

psiquiatria para averiguar qualquer distorção; [...].Não verifico a presença 

de circunstâncias agravantes. Tendo sido a pena fixada no mínimo legal, é 

incabível a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código 

Penal). Súmula 231 do STJ.Não há nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena presente nestes autos, razão pela qual o acusado fica 

condenado definitivamente a pena de 3 (três) anos de reclusão.Fixo a 

pena de multa em dez (10) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro 

inicial. Condeno, portanto, o réu ADRIANO PAZIO a 3 (três) anos de 

reclusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.DA SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA [...].Declaro o perdimento da arma e munições em favor da 

União, o que faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal.Certificado que for o trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT e 

ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de 

Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, arquive-se em 

definitivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juara, 27 de 

setembro de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Processo nº 2704-56.2017.811.0018 Cód.92086

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa 

do Denunciado (fl. 649), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do 

Código de Processo Penal).

Abra-se vista à Defesa para apresentar suas razões, no prazo legal (CPP 

art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 24 de outubro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 90870 Nr: 2091-36.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OZIEL DA SILVA LOPES, Cpf: 

92246044120, Rg: 1375624-9, Filiação: Juracy Cirico Lopes e de 

Almerinda Mariana da Silva Lopes, data de nascimento: 02/08/1982, 

brasileiro(a), natural de Juara-MT, casado(a), músico/ ofice - boy, 

Telefone (65) 9955-9551. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar o acusado OZIEL DA SILVA LOPES pela 

prática dos crimes de ameaça e desacato, praticados no âmbito das 

relações domésticas, de modo que passo a dosar a respectiva pena a ser 

aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA DO DELITO DE DESACATO (ARTIGO 331 DO CÓDIGO 

PENAL)Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto 

que:Culpabilidade: Normal à espécie, nada tendo a se valorar; 

Antecedentes criminais: verifico que acusado possui diversas ações 

penais em andamento, inclusive duas condenações transitadas em julgado 

pela prática de crimes anteriores (guia de execução penal de códigos 

60591 – Comarca de Terra Nova do Norte e guia de código 83713 – 

Comarca de Juara/MT), uma delas será valorada nesta fase do processo 

de dosimetria, permitindo exasperação da pena base, enquanto a outra 

será valorada em fase posterior da dosimetria. Conduta social: Não pode 

ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste 

sentido;Personalidade: Não há maiores elementos nos autos. Motivos: São 

próprios do tipo violado; Circunstâncias e as consequências do delito são 

próprias do tipo;Comportamento da vítima: não houve comportamento que 

pudesse favorecer o denunciado.Considerando a existência de uma 

circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base, em 1 

(um) ano de detenção.Inexistem circunstancias atenuantes. O réu é 

reincidente, razão pela qual agravo a pena em 6 (seis) meses, totalizando 

1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. Não se encontram presentes 

causas de majoração ou diminuição, pelo que torno a pena antes aplicada 

em definitiva.DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO 

CÓDIGO PENAL)Culpabilidade: Normal à espécie, nada tendo a se valorar; 

Antecedentes criminais: verifico que acusado possui diversas ações 

penais em andamento, inclusive duas condenações transitadas em julgado 

pela prática de crimes anteriores (guia de execução penal de códigos 

60591 – Comarca de Terra Nova do Norte e guia de código 83713 – 

Comarca de Juara/MT), uma delas será valorada nesta fase do processo 

de dosimetria, permitindo exasperação da pena base, enquanto a outra 

será valorada em fase posterior da dosimetria. Conduta social: Não pode 

ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste 

sentido;Personalidade: Não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade. Motivos: São próprios do tipo violado; Circunstâncias e as 

consequências do delito são próprias do tipo;Comportamento da vítima: 

não houve comportamento que pudesse favorecer o 

denunciado.Considerando a existência de uma circunstância judicial 

desfavorável ao acusado, fixo a pena-base, em 2 (dois) meses de 

detenção por necessária e suficiente para reprovação e prevenção do 

delito.Inexistem circunstancias atenuantes. O réu é reincidente, razão pela 

qual agravo a pena em 2 (dois) meses, totalizando 4 (quatro) meses de 

detenção. Não se encontram presentes causas de majoração ou 

diminuição, pelo que torno a pena antes aplicada em definitiva.Incidindo a 

regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o 

réu cumprir 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção pelos crimes de 

ameaça e desacato, por necessária e suficiente a repreender suas 

condutas.Condeno, portanto, o réu Oziel da Silva Lopes a pena de 1 (um) 

ano e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 

considerando a existência de circunstância judicial desfavorável e da 

reincidência do condenado. Ainda, diante da reincidência do réu e de uma 

circunstância judicial desfavorável (art. 44, § 3º, do CP) não cabe a 

conversão da pena em restritiva de direitos, tampouco a sua suspensão 

(art. 77, inciso I).Custas pelo réu (CPP, art. 804). Remetam-se os autos ao 

contador para o cálculo da multa, intimando-se o acusado para o 

pagamento, no prazo de dez dias, após o trânsito em julgado.Certificado o 

trânsito em julgado, comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao 

Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; baixe-se após o feito 

do relatório mensal à colenda Corregedoria Geral de Justiça e aguarde-se 

o comunicado do cumprimento da pena, quando então, arquive-se em 

definitivo. Publique-se, Registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 24 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60390 Nr: 2976-89.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Autos nº 2976-89.2013.811.0018 – Código 60390

Denunciado: Robson de Souza

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Robson de Souza, dando-o como incurso nas penas do artigo 342 do 

Código Penal.

A denúncia foi assim redigida:

“Consta que o denunciado ROBSON DE SOUZA teria pre-senciado um 

delito ocorrido no dia 07 de abril de 2013, por volta de 22h45m, segundo o 

qual um adolescente teria, por meio de um veículo caminhonete, causado a 

morte de Elso Silva de Assunção, e em razão deste fato, fez afirmação 

falsa como testemunha em inquérito policial”.

A denúncia foi recebida no dia 01 de novembro de 2013 (fl. 108).

O acusado foi citado pessoalmente (fl. 114), apresentando em seguida 

resposta à acusação (fls. 118/127). Inexistindo as hipóteses de 

absolvição sumária foi designada audiência para colheita de provas. 

Nessa ocasião foram inquiridas as testemunhas Francisco Pereira 

Milhomem dos Santos, Paulo José da Silva (mídia de fl. 169). Em nova 

solenidade foi colhido o depoimento da testemunha Marcilene Tomás 

Pereira (mídia de fl. 192).

A testemunha Carlos Henrique Engelmann foi ouvida à fl. 202.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela 

condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 203/205). A defesa, 

por sua vez, apresentou seus memoriais pugnando pela absolvição do 

acusado, asseverando que inexistem nos autos prova para condenação 

do acusado, bem como por se tratar de conduta atípica (fls. 209/2015).

 É O RELATÓRIO. PASSO À DECISÃO.

O caso trata da perpetração do delito de falso testemunho, que tem a 

seguinte redação:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 

testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, 

ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

 Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

 A materialidade do delito está comprovada por meio dos depoimentos 

colhidos em sede policial.

A autoria é incontestável.

No bojo da investigação policial referida, quando da análise do primeiro 

fato delituoso, Robson foi arrolado como testemunha, sendo ouvido pela 

autoridade policial no dia 24 de abril de 2013 (fl. 65), ocasião em que 

declarou que se encontrava na lanchonete Esquina Porções, quando 

ouviu primeiramente um barulho de pneus e ao voltar o olhar para a 

direção de onde deduziu ter ouvido o som, viu a caminhonete que sair da 

Rua São Geraldo e adentrar na Avenida Mato Grosso, vindo a colidir com 

um motociclista que saiu da Rua Ivan E. Delarica e estaria cruzando a 

Avenida Mato Grosso em direção a Rua São Geraldo. Aduziu que viu o 

momento do impacto entre os veículos, bem como pode observar o 

motociclista ser lançado ao solo.

Com o intuito de averiguar a versão trazida pela testemunha e de bem 

instruir o inquérito policial, foram realizadas diligências, tendo sido colhidas 

as imagens do circuito interno de um supermercado da Rua São Geraldo, 

onde se constatou que no período em que ocorreu o acidente nenhuma 

caminhonete com as características da que era conduzida por João Carlos 

(pessoa que se envolveu no acidente) se locomoveu pela Rua São 

Geraldo sentido Avenida Mato Grosso.

A testemunha Francisco Pereira Milhomem dos Santos narrou em Juízo 

que a polícia civil foi acionada pela polícia militar que já estava no local do 

acidente. Segundo o referido policial o denunciado Robson disse que 

presenciou os fatos, contudo, afirmou em oitiva informal que não sabia de 

qual rua a caminhonete havia saído. Posteriormente, em sede policial, 

Robson afirmou que a caminhonete envolvida no acidente teria saído da 

Rua São Geraldo e adentrado na Avenida Mato Grosso. Segundo o 

referido policial após perícia no local constataram que a caminhonete 

passava pela Avenida Mato Grosso.

A testemunha Paulo José da Silva em sede judicial disse que momentos 

antes do fatídico acidente uma caminhonete passou pela viatura da polícia 

militar na entrada do Bairro Jardim Eldorado, indo sentido centro da cidade, 

sendo o mesmo veículo que se envolveu no acidente minutos depois. O 

mencionado policial asseverou que o Delegado disse que Robson afirmou 

que a caminhonete que se envolveu no acidente veio de trás do 

supermercado São José (Rua São Geraldo).

 O Delegado de polícia Carlos Henrique Engelmann aduziu em Juízo que foi 

pessoalmente ao local do acidente e entrevistou várias pessoas, dentre 

elas Robson, as quais afirmaram que não viram de qual sentido o veículo 

caminhonete que era conduzido pelo menor havia saído. Posteriormente 

Robson foi até a Delegacia de Polícia acompanhado de seu advogado 

ocasião em que prestou depoimento afirmando que a caminhonete saiu da 

Rua São Geraldo e adentrou a Avenida Mato Grosso. Acrescentou que no 

dia seguinte ao fato a polícia civil conseguiu imagens de um supermercado 

localizado na Rua São Geraldo, onde se constatou que a caminhonete não 

passou pela Rua São Geraldo e sim pela Avenida Mato Grosso, 

demonstrando, portanto, que o réu proferiu um depoimento falso.

A testemunha Stanislaw Kosloski, pessoa que estava no mesmo local que 

Robson, declarou perante a autoridade policial que não viu de onde veio a 

caminhonete, deduzindo que a caminhonete poderia ter saído da Rua São 

Geraldo e adentrado a Avenida Mato Grosso.

O acusado, por sua vez, não compareceu para prestar seus 

esclarecimentos em Juízo e em seu interrogatório em sede policial manteve 

a versão dos fatos, afirmando que presenciou o momento em que a 

caminhonete saiu da Rua São Geraldo e adentrou a Avenida Mato Grosso, 

mesmo diante das imagens das câmeras de segurança que contrariavam 

sua versão.

Conforme leciona NUCCI, para caracterizar o crime de falso testemunho 

deve estar presente o dolo específico do tipo penal, consistente na 

vontade do agente em prejudicar a administração da justiça. Deste modo, 

afasta-se a prática do crime quando o agente, embora faça afirmação 

falsa, não tem a intenção de prejudicar o desenrolar do processo/inquérito 

policial ou não tem certeza sobre determinado fato.

 Em outros termos, para configurar o crime de falso testemunho, no caso 

concreto, a falsidade deve ser constatada mediante um contraste entre o 

depoimento prestado pela testemunha sobre fato juridicamente relevante e 

a ciência desta de que as informações não dizem respeito à verdade dos 

fatos.

 Nesse sentido são os precedentes firmados pela Corte Superior de 

Justiça, in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECI-AL. CRIME DE 

FALSO TESTEMUNHO. TEORIA SUBJETI-VA. MOMENTO CONSUMATIVO. 

DELITO FORMAL. HA-BEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. A falsidade 

ne-cessária à configuração do crime tipificado no artigo 342 do Código 

Penal deve ser aferida do contraste entre o depoimento prestado e a 

ciência da testemunha de que as informações por ela expostas não 

coadunam com o conhecimento dos fatos de que é possuidora (teoria 

subjetiva). 3. "O crime de falso testemunho é de natureza formal, 

consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato 

juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o 

depoimento" (AgRg no REsp. n. 1.269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, 23/9/2013). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 

315.456/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

Feitos os presentes esclarecimentos, no caso em apreço, a autoria é 

indiscutível, não existindo qualquer dúvida de que o réu, na condição de 

testemunha no inquérito policial de apuração da conduta do menor João 

Carlos Paulino Júnior, fez afirmação falsa sobre fato juridicamente 

relevante, estando ciente de que suas declarações não possuíam relação 

com a verdade.

A despeito de o réu ter negado em seu interrogatório extrajudicial, 

repetindo a mesma versão apresentada quando foi ouvido como 

testemunha, a prova testemunhal produzida nestes autos solidificou-lhe a 
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responsabilidade, apontando que as informações prestadas por ele eram 

inverídicas.

Ressalte-se, por fim, que ficou caracterizada a potencialidade de dano 

para a administração da justiça, porquanto as informações inverídicas 

fornecidas poderiam ter influenciado no julgamento do processo, não 

fosse o fato de as demais provas carreadas convergirem no sentido de 

que o depoimento prestado pelo acusado não era verdadeiro. Destarte, 

comprovadas a materialidade e autoria, a condenação é medida que se 

impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu ROBSON DE SOUZA nas 

penas do art. 342 do Código Penal, cuja pena, passo a dosar.

 O delito cometido pelo acusado possui pena de reclusão, de 1 (um) a 3 

(três) anos, e multa.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta; 

quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que não há informações 

sobre possível condenação do acusado; em relação à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu 

pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; 

quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente; acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes; as circunstâncias e as consequências foram normais a 

espécie; e nada se pode falar acerca do comportamento da vítima, já que 

o ofendido é a Administração Pública.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem 

como causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o 

acusado condenado definitivamente a pena de 1 (um) ano de reclusão e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo.

Fixo o regime aberto para cumprimento da reprimenda, nos moldes do 

artigo 33, § 2º do Código Penal,

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade da condenada, bem como os motivos e as 

circunstâncias indicam que a substituição da pena é suficiente para a 

reprovação do delito.

 Considerando que o réu foi condenado a 1 (um) ano de reclusão (art. 44, 

§ 2 do Código Penal), ser-lhe-á aplicada, em substituição à pena privativa 

de liberdade, uma pena restritiva de direitos, cujas condições deverão ser 

estabelecidas pelo juízo das execuções;

O réu poderá apelar em liberdade, em face da dimensão da pena aplicada 

em virtude da substituição e com relação ao regime inicial de cumprimento 

(aberto).

Ao intimar o réu da sentença, advirta-se que as condições da substituição 

de pena serão estabelecidas em audiência admonitória presidida pelo Juiz 

da execução penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive 

Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais for necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se com as baixas devidas.

 Juara/MT, 24 de outubro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara
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DINALTO GRIGORIO SOBRINHO REQUERIDO: AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA VISTOS, Preenchidos os requisitos do artigo 260 do 
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testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, CPC). Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001592-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIO FONSECA MODOLO (TESTEMUNHA)

RONALDO MARCIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

KENNER CAMPOS DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

GERSON ORTIZ PASQUALOTTO DE FRANCA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001592-77.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO REQUERIDO: AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA VISTOS, Preenchidos os requisitos do artigo 260 do 

CPC, designo o DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17h:20min., para 

cumprimento do ato deprecado. Consigne-se que caberá ao advogado da 

parte ré informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, CPC). Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GERALDO LARA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA GORETTE COGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELDINALDO NUNES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001596-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ARIPA 

MADEIRAS LTDA - EPP, MARIA GORETTE COGO, GERALDO LARA DA 

SILVA VISTOS, Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo o 

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17h., para cumprimento do ato 

deprecado. Intime-se a testemunha para comparecer a solenidade, bem 

como advogado do requerido, se houver. Ciência ao Ministério Público. 

Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001543-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSSAMU EDUARDO ITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEBASTIÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

WILSON LOPES PESSOA (TESTEMUNHA)

CARLOS LUIZ DE SOUZA (TESTEMUNHA)

CLOVES TAVARES FALCAO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001543-36.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

OSSAMU EDUARDO ITO V I S T O S, Preenchidos os requisitos do artigo 

260 do CPC, designo o DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h., para 

cumprimento do ato deprecado. Intimem-se as testemunhas para 

comparecerem a solenidade, bem como advogado do requerido, se 

houver. Ciência ao Ministério Público. Comunique-se o juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001176-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001176-46.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: IURI ALAN DOS 

SANTOS Vistos. Despicienda a intimação do autor para indicar o paradeiro 

do bem, uma vez que o endereço declinado na exordial ainda não foi 

diligenciado. Portanto, recolhidas as custas devidas, expeça-se o 

competente mandado de busca, apreensão e citação. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000767-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO RIBEIRO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), para cumprimento do mandado na cidade de Município/MT, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá 

ser recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96674 Nr: 5133-14.2013.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDO, JBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:OAB/MT 19.981, THAIS PEDROSA MONTEIRO - OAB:OAB/PE 

29.766-D

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO 

DE DATA PARA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO, NO DIA 06 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 16H00MIN, A SER REALIZADA NA DIRETORIA 

DO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT, DEVENDO AS PARTES 

COMPARECEREM NESTE DIA COM O VALOR DE R$ 169,00 (CENTO E 

SESSENTA E NOVE REAIS), CORRESPONDENTE AO CUSTO DO REFERIDO 

EXAME, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 80: "V I S T O S, Ante o teor do 

Ofício de fl. 78, determino à secretaria que designe nova data para a 

realização de exame de DNA, intimando-se as partes para comparecerem 

no dia designado para a coleta do material. As partes, nesse dia, deverão 

comparecer ao fórum, acompanhadas da criança e, portando, o requerido, 

o valor correspondente ao valor do exame, R$ 169,00 (cento e sessenta e 

nove reais) e dos custos de envio pelo correio, sendo em seguida 

encaminhados ao servidor responsável, para coleta do material. Oficie-se 

a Comarca de Correntes/PE informando a data designada para coleta do 

material. Carreado aos autos o laudo pericial, vistas às partes, prazo 

sucessivo de 10 dias. Após, conclusos para deliberações."
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30564 Nr: 2145-98.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AREDES DA CUNHA SILVA, MARIA GERALDINA 

ZACARKIM, IRMA DE FATIMA SILVA, IZAC JOAQUIM DA SILVA, RAQUEL 

OZANA DA SILVA, IZAUDE JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍNAFRIG - JUINA FRIGORÍFICO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEA DROSGHIC MENDOZA - 

OAB:12731, ELISEA DROSGHIC MENDOZA - OAB:12731, JAQUELINE DE 

ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Processo nº: 2145-98.2005.811.0025 (Código: 30564)

Exequente: Espólio de José Joaquim da Silva

Executado: Juinafrig – Juína Frigorífico Ltda.

Vistos, etc.

Pretende o exequente o deferimento, sob condição de verificação da 

existência de saldo remanescente, de constrição de numerário que, 

porventura, tenha remanescido após a extinção de duas ações judiciais 

movidas em face da executada e que tramitam perante à 2ª Vara Judicial 

desta Comarca.

De acordo com o credor, nos autos da ação de cod. 89445, já teriam sido 

liberados em favor de credores/terceiros montante superior a R$ 

2.500.000,00 e haveria reconhecimento de um crédito a ser restituído à 

ora devedora de aproximadamente R$ 100.000,00, quantia próxima 

daquela executada nesses autos, razão porque pretende a constrição da 

verba honorária devida em favor da JuinaFrig Ltda., realizando-se a 

chamada “penhora no rosto dos autos” da ação suso mencionada.

Como a alegação é uma suposição, oficie-se à 2ª Vara Cível desta 

Comarca para que informe, no prazo de 5 dias, se existe crédito 

remanescente em favor da JuinaFrig nos autos da ação de cod. 89445 e, 

em sendo afirmativa a resposta, proceda-se a constrição do valor até o 

montante de satisfação do crédito exequendo.

Empós, dê-se vistas ao autor, para manifestação no prazo de 10 dias, 

pena de extinção da lide que se arrasta sem solução há quase três 

lustros.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Juína/MT, 24 de outubro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO AZEVEDO OAB - SC37034 (ADVOGADO(A))

DAGOBERTO RAMOS OAB - SC28851 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA (EXECUTADO)

NOVA LOJA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA (EXECUTADO)

ARIPUANA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, PARA 

QUE SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO ID.15739672 NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. JUÍNA, 24 de outubro de 2018. FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000635-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. A. H. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 29/11/2018 ÀS 08H 30 MINUTOS. ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o requerido intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento injustificado do 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 8 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001347-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 29/11/2018 15:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOPAZIO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)

LYA KAROLINA BRITO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para as providências necessárias, no prazo de 05 (cinco) 

dias, no sentido de efetuar o pagamento referente a diligência a serem 

cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça, junto ao site do tjmt.jus.br. JUÍNA, 24 

de Outubro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001405-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (RÉU)

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para as providências necessárias, no prazo de 05 (cinco) 

dias, no sentido de efetuar o pagamento referente a diligência a serem 

cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça, junto ao site do tjmt.jus.br. JUÍNA, 24 

de Outubro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL JOSE DA 

FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, CASTANHEIRA 

- MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA 

Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA Endereço: Avenida Giglio 

Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 JUÍNA, 24 de 

Outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001076-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO VERONESE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL JOSE DA 

FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, CASTANHEIRA 

- MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA 

Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA Endereço: Avenida Giglio 

Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 JUÍNA, 24 de 

Outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AM/PM COMESTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. JUÍNA, 24 de Outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001076-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO VERONESE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para as providências necessárias, no prazo de 05 (cinco) 

dias, no sentido de efetuar o pagamento referente a diligência a serem 

cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça, junto ao site do tjmt.jus.br. JUÍNA, 24 

de Outubro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para as providências necessárias, no prazo de 05 (cinco) 

dias, no sentido de efetuar o pagamento referente a diligência a serem 

cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça, junto ao site do tjmt.jus.br. JUÍNA, 24 

de Outubro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001340-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. N. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEONAI NUNES NORBERTO OAB - 029.019.831-38 (REPRESENTANTE)

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. O. (RÉU)

C. B. R. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 29/11/2018 14:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94545 Nr: 2778-31.2013.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Intime -se a Advogada da parte autora para que fique ciente da r. decisão 

de fls. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2301 Nr: 27-09.1992.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serraria e Laminadora Linha Um

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CHORMIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Processo nº 27-09.1992.811.0025

Código 2301

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por SERRARIA E 

LAMINADORA LINHA UM LTDA em face de AUGUSTO CHORMIAK às fls. 

231/233.

Despacho inicial à fl. 235.

Auto de penhora e depósito às fls. 347/349.

Auto de avaliação às fls. 350/356.

Petição do executado às fls. 409/431.

Petição do exequente às fls. 433/434.

Decisão limitando a multa diária às fls. 435/439.

Petição das partes informando acordo às fls. 441/445.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que as partes requereram a homologação 

do acordo, conforme petição de fls. 441/445.

O art. 487, inciso VIII, do CPC, dispõe que:

“Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III – homologar:

(...)

b) a transação;” (grifo nosso)

Dessa forma, tendo em vista que as partes transigiram, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, HOMOLOGO o acordo 

formalizado entre as partes, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

Por consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Condeno as partes ao pagamento pro-rata das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, §2, do CPC.

Expeça-se ofício ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca para o 

levantamento da penhora de fls. 347/349.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 23 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131419 Nr: 3444-90.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/05/2019, às 17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

IVO CARVALHO DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no art. 

121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido 

a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO 

ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta 

ação penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a 

viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando 

seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.V. DA 

FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este 

juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do 

Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS 

imediatamente para designação do júri.VI. DA MANUTENÇÃO DA 

PRISÃONos termos do art. 492, “e”, do CPP, tendo em vista que não houve 

alteração do cenário fático desde a data da decisão que decretou a prisão 

preventiva (06.09.2011), tendo em vista que o réu não mais foi encontrado 

após a concessão da liberdade provisória para ser citado, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado.INTIMEM-SE as partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44769 Nr: 4175-04.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BRASILINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355 A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B

 Vistos,

Considerando que na sentença de fl. 122-128 houve determinação do 

encaminhamento da arma e munições apreendidas ao 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizado, e diante do trânsito em julgado do acórdão, 

INDEFIRO o pleito de restituição formulado pelo réu à fl. 238-243.

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor Judiciário se a arma e munições já foi 

encaminhada ao seu destino, conforme determinado na sentença.

Sendo a resposta positiva, ao ARQUIVO.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14614/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) ANDREIA OLIVEIRA LIMA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44769 Nr: 4175-04.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BRASILINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355 A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B

 Certifico que, conforme determinação de fl. 245, a Coordenadoria do 

Fórum da Comarca de Juína-MT informou que a arma e munições 

apreendidas nestes autos, foram encaminhadas ao Exército Brasileiro em 

01/09/2011. Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126336 Nr: 172-88.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR BARBOSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 29, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 3339-21.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando JOÃO BARBOSA 

DA SILVA preenche os requisitos para a progressão do regime fechado 

para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato da soltura do recuperando, 

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as condições aludidas na 

Portaria, alertando-se das consequências do descumprimento, bem como 

INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para INFORMAR seu 

endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99222 Nr: 646-64.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS, VDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos,

De proêmio, DESENTRANHE-SE a f. 139, uma vez que não pertence a este 

PEP, juntando-se nos autos correspondentes.

Quanto ao pleito de f. 146, CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor Judiciário acerca 

de eventual medidas protetivas em favor das requerentes, que 

porventura, tenha sido deferidas no bojo da ação principal.

Havendo medidas protetivas deferidas, VISTA ao Ministério Público e 

CONCLUSOS para deliberação.

No mais, não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O 

para que surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser 

analisada com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 
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servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, e não havendo medidas protetivas, 

PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara no aguardo do 

cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89470 Nr: 3676-78.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CALIXTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183756264

Documento: ALVARA 445325-5 -2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Departamento de Depósitos Judiciais ( TJMT )

Data de Envio: 23/10/2018 17:11:46

Assunto: SEGUE ALVARÁ 445325-5/2018 E GUIAS PARA PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME DETERMINADO (AUTOS 

CÓDIGO 89470)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124247 Nr: 3957-92.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DO OURO DA SILVA, HELIO PEREIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELIO PEREIRA GOMES, Cpf: 

32516126115, Rg: 434232, Filiação: Maria Conceiçao Guimaraes e 

Francisco Gomes do Nascimento, data de nascimento: 21/11/1960, 

brasileiro(a), natural de Rio Brilhante-ms-MS, casado(a), lavrador, 

Telefone 66 9 9622-3599. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para: a)Nos termos do art. 386, 

VII, do CPP, ABSOLVER o acusado ALEX DO OURO DA SILVA, dos crimes 

a ele imputado.b)CONDENAR o réu HELIO PEREIRA GOMES nas penas do 

art. 12 da Lei n. 10.826/2003.Em observância as diretrizes dos artigos 59 

e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, 

de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone 

sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7)Consequências: do crime foram comuns ao tipo 

penal; 8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 

(um) ano detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASEInexistem 

circunstâncias agravantes e atenuantes.3ª FASEInexistem causas de 

aumento ou de diminuição de pena.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA 

de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito 

de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e 

considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal 

não desabona o réu a ponto de impedir a substituição, considero ser 

suficiente para a prevenção e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a 

CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de 

direito na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória 

designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder à 

suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida 

mais gravosa.ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução ficará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1598 e seguintes da CNGC. 06) 

ENCAMINHE-SE a arma de fogo apreendida nos autos ao Comando do 

Exército para a devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 

10.826/03 e 65 do Decreto nº 5.123/04.EXPEÇA-SE as certidões de 

honorários determinada às fl. 73 e 106 e ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.SIRVA a presente como MANDADO de INTIMAÇÃO acerca desta 

sentença e ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO imediatamente em 

LIBERDADE ALEX DO OURO DA SILVA se por outro motivo não estiver 

preso, RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 24 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108843 Nr: 2002-60.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATEVALDO FRANCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATEVALDO FRANCO DE OLIVEIRA, Rg: 

14295911, Filiação: Antonia Franco de Oliveira e Ignorado, data de 

nascimento: 22/04/1972, brasileiro(a), natural de Lagoa do Galdino-MA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu 

ATEVALDO FRANCO DE OLIVEIRA, nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, 

do Código Penal.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena:Pena: reclusão, de 2 (dois) 

a 8 (oito) anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes: não há registro nos autos;3)Conduta Social: não 

consta dos autos nada que desabone sua conduta social.4)Personalidade: 

não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam 

inferir qualquer traço psicológico relevante;5)Circunstancias: ínsitas do 

tipo;6)Motivos: são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: mínimas, pois 

a vítima teve todos os objetos recuperados; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 
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dias-multa. 2ª FASEInexistem agravantes ou atenuantes.3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou de diminuição de pena.Assim, alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 

1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 

33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO 

ao réu o direito de apelar em liberdade. Considerando o disposto no art. 

44, inciso III, do Código Penal, DEIXO de aplicar a sustituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito.DEIXO de proceder à 

suspensão condicional da pena em razão do quantum da pena aplicada, 

bem como pelo fato do réu ser reincidente em crime doloso (art. 77, I, do 

CP).ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol do 

culpado;06) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da multa, observando-se o item 7.32.2 da CNGC;Tendo em 

vista a atuação da advogada Dativa DANIELI FELBER, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 5 URH’s. SIRVA a presente como título executivo sem a 

necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.P. I. 

C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 24 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119523 Nr: 1105-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DE OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAIAS DE OLIVEIRA ANDRADE, Cpf: 

75279789291, Rg: 2.281.839-1, Filiação: Luzia de Oliveira Batista e José 

Candido de Andrade, data de nascimento: 04/07/1978, brasileiro(a), 

natural de Ouro Preto do Oeste-RO, solteiro(a), pedreiro - operador de 

motosserra, Telefone 66 9 9256-2278. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu IZAIAS 

DE OLIVEIRA ANDRADE, como incurso nas penas art. 147 do CP, caput, 

c/c as implicações da Lei n. 11.340/2006 (1º fato); art. 129, caput, (2º 

fato); art. 147, caput, (3º fato); art. 330 (5º fato); art. 329, caput, (6º fato), 

art. 331 (7º fato), todos do CP e art. 306 do CTB (4º fato), na forma do art. 

69 do CP. Passo à dosimetria da pena.1. DO DELITO PREVISTO NO ART. 

147 DO CP (1º FATO)Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa. 1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 1 (um) mes de detenção.2ª 

FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 1 (um) mês de detenção.2. DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, 

CAPUT, (2º FATO)Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável 

e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2) Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3) Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4) Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5) Circunstancias: típicas do crime;6) Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7) Consequências: ínsitas do crime; 8) 

Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de 

detenção.2ª FASEInexistem agravantes e atenuantes.3ª FASE Inexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 3 (três) meses de detenção.3. DO DELITO PREVISTO NO ART. 

147 DO CP (3º FATO)Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa. 1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável 

e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2) Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3) Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4) Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5) Circunstancias: típicas do crime;6) Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7) Consequências: ínsitas do crime; 8) 

Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 1 (um) mês de detenção.2ª 

FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 1 (um) mês de detenção. 4. DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 

CTB (4º FATO) PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa 

e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.1ª FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: 

normal, ínsito ao tipo penal;2) antecedentes:inexistem;3) conduta social: 

não consta dos autos nada que desabone sua conduta social;4) 

personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos 

que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;5) motivos: 

ínsitos ao tipo penal;6) circunstâncias: típicas do crime;7) consequências: 

comuns ao t ipo penal ;8)  compor tamento da v í t ima : 

inexistente.Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO 

a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 

(dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor.2ª FASEInexistem agravantes e 

atenuantes.3ª FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 6 (seis) 

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.5. DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CP (5º 

FATO)Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável 

e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2) Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3) Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4) Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5) Circunstancias: típicas do crime;6) Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7) Consequências: ínsitas do crime; 8) 

Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 15 (quinze) dias de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.2ª FASEInexistem circunstâncias 

atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem causas de aumento ou 

diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 15 (quinze) 

dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.6. DO CRIME PREVISTO NO ART. 
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329 DO CP (6º FATO)Pena - detenção, de dois meses a dois anos.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável 

e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2) Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3) Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4) Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5) Circunstancias: típicas do crime;6) Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7) Consequências: ínsitas do crime; 8) 

Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 02 (dois) meses de 

detenção.2ª FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 02 (dois) meses de detenção.7. DO CRIME 

PREVISTO NO ART. 331 DO CP (7º FATO)Pena - detenção, de seis meses 

a dois anos, ou multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1) Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2) 

Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;3) Conduta Social: 

não consta dos autos nada que desabone sua conduta social.4) 

Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos 

que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;5) 

Circunstancias: típicas do crime;6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;7) 

Consequências: ínsitas do crime; 8) Comportamento da vítima: inexistente. 

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

06 (seis) meses de detenção.2ª FASEInexistem circunstâncias atenuantes 

e agravantes.3ª FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de 

detenção.8. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMESConsiderando o 

concurso de crimes, TORNO DEFINITIVA a pena em 1 (UM) ANO, 7 (SETE) 

MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA.Tendo em vista que na data dos fatos o réu não apresentou 

Carteira Nacional de Habilitação, DETERMINO, caso ele tenha adquirido, a 

SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 (dois) meses. Caso não, 

PROÍBO o acusado de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.A 

pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes do 

art. 33, § 2º, “c”, do CP.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu 

o direito de apelar em liberdade.Tendo em vista a circunstância do tipo 

penal, a qual foi cometida mediante violência, nos termos do art. 44 do 

Código Penal, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 do Código Penal, 

SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante 

as seguintes condições: a)No primeiro ano do prazo, deverá o condenado 

prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do CP);b)Proíbo o condenado a 

frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas noturnas e 

congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e 

justificar suas atividades;ISENTO o réu do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 

595 da CNGC/MT);03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à 

Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN;06) LANCE-SE o nome do réu no rol dos 

culpados;EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 73. 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.Após, ao ARQUIVO.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 24 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102971 Nr: 3764-48.2014.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, Cpf: 

04293654119, Rg: 2433936-9, Filiação: Rosiléia Silva Leal e Rudson dos 

Santos Ranzani, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO INDICIADO PARA NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS INFORMAR DADOS BANCÁRIO PARA A DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO REFERENTE A FIANÇA.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, comungando com o entendimento do 

Parquet, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos.Havendo 

recolhimento de fiança, DEVOLVA-SE ao indiciado.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.Feitas as necessárias anotações e comunicações, 

ARQUIVE-SE, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102608 Nr: 3468-26.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JCCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA CRISTINA COSTA BATISTA, 

Rg: 29.317.411-8, Filiação: Neusa Aparecida Costa Batista. e Caralos 

Roberto Batista, brasileiro(a), professora e atualmente em local incerto e 

não sabido GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, Cpf: 04293654119, Rg: 

2433936-9, Filiação: Rosiléia Silva Leal e Rudson dos Santos Ranzani, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA..

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95409 Nr: 3678-14.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 
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LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de NOEL DIAS DA SILVA, vulgo “POLACO ou GALEGO”, 

qualificado nos autos, sendo-lhe atribuído a prática do delito tipificado no 

art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Notificado (f. 50) o denunciado apresentou defesa preliminar à fl. 59-62 e 

em dia 14 de março de 2016 foi confirmado o recebimento da denúncia (fl. 

63).

Em audiência de instrução e julgamento nenhuma testemunha foi inquirida, 

sendo decretada a revelia do acusado (f. 68), oportunidade em que as 

partes apresentaram alegações finais orais, pugnando pela absolvição do 

acusado.

 É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 Destaco que a convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados 

objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre 

convencimento em arbítrio, bem como que é princípio fundamental do 

Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o 

juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua 

autoria e culpabilidade, com completa certeza.

a) Da materialidade do delito

A materialidade do delito emerge diante do boletim de ocorrência (f. 12), 

termo de apreensão (f. 13), termos de depoimentos (fl. 15, 17, 19, 25, 26 e 

30-32), laudo pericial (f. 22), bem como termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório (f. 33).

b) Da autoria

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que não existem 

elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do 

delito, isso porque em juízo não foi ouvida nenhuma testemunha ou mesmo 

o acusado.

Sendo assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a inexistência de 

um conjunto probatório mínimo para alicerçar a condenação, uma vez que 

as provas inquisitoriais não foram confirmadas em juízo, de modo que a 

absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é medida que se impõe.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“(...) ABSOLVIÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PROVA INQUISITORIAL NÃO 

CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. 1.De 

acordo com o art. 155 do CPP o Juiz formará sua convicção pela livre 

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação. 2. Sendo o inquérito policial mera peça 

informativa que auxilia o órgão ministerial na formação da sua opinio delicti, 

para o oferecimento da denúncia, não pode as provas nele produzidas, 

sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, servir de fundamento para 

o decreto condenatório. E isso porque, a certeza necessária à emissão de 

um juízo condenatório somente pode ser alicerçada em prova judicializada 

3. Inexistindo provas suficientes, a absolvição do réu é medida que se 

impõe, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. 4. 

Recurso Provido. (Apelação nº 0090.10.000705-4, 1ª Câmara Criminal do 

TJRR, Rel. Almiro Padilha. unânime, DJe 22.07.2015).” (grifo nosso)

Destarte, ausente uma prova robusta que dê certeza da autoria, 

prejudicada fica a prolação de um decreto penal condenatório. Leia-se:

”A verossimilhança, por maior que seja não é jamais a verdade ou a 

certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar 

um possível delinqüente é condenar um possível inocente" (NELSON 

HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, P. 65).

Sendo assim, diante do princípio basilar do direito penal moderno e 

democrático, incidem, no caso, os postulados constitucionais da 

presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para 

fundar a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro 

reo.

Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado NOEL DIAS DA SILVA, vulgo “POLACO ou GALEGO”, do crime a 

ele imputado.

Transitado em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA 

na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.

Tendo em vista a atuação do Advogado Dativo Dr. José Carlos Pereira de 

Lima para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE 

a certidão de honorários pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.

 P.I.C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90879 Nr: 5228-78.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PAVANI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

MÁRCIO PAVANI DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no art. 

121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido 

a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO 

ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta 

ação penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a 

viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando 

seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.V. DA 

FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este 

juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do 

Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS 

imediatamente para designação do júri.INTIMEM-SE as partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106083 Nr: 618-62.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183758775

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 106083.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 24/10/2018 14:31:12

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000733-61.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 
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SOUZA LINO REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Havendo pedido de 

desistência da ação após a angularização da lide, é de bom alvitre 

recordar que também nos juizados especiais vige o regime de 

estabilização progressiva da demanda, e isso significa dizer que após 

citado o réu e apresentada contestação, não mais se mostra possível ao 

autor, sponte propria e sem a anuência do demandado desistir da ação, 

nos casos em que há alegação expressa de litigância de má-fé, ex vi do 

que preconiza o Enunciado nº 90/FONAJE. Sendo assim, porque segundo 

a demandada o autor litiga de má-fé, porque teria obtido o resultado 

pretendido pela prestação de serviços contratada junto a ela e omitido tal 

fato na sua petição inicial, entendo necessária a realização da dilação 

probatória, e, portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h.. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo 

que deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-52.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA NOGUEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO(A))

RANGEL DA SILVA OAB - PR41305 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 12h50min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135157 Nr: 5891-51.2017.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LEITNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 Tem a presente finalidade intimar o Advogado do Autor do Fato, para 

Audiência Preliminar a ser realizada no dia 26/11/2018 ÀS 13h e 30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101779 Nr: 2743-37.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Tem a presente finalidade intimar o Advogado do Autor do Fato, para 

Audiência Preliminar a ser realizada no dia 08/11/2018 ÀS 10h e 45min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000733-61.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA LINO REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Havendo pedido de 

desistência da ação após a angularização da lide, é de bom alvitre 

recordar que também nos juizados especiais vige o regime de 

estabilização progressiva da demanda, e isso significa dizer que após 

citado o réu e apresentada contestação, não mais se mostra possível ao 

autor, sponte propria e sem a anuência do demandado desistir da ação, 

nos casos em que há alegação expressa de litigância de má-fé, ex vi do 

que preconiza o Enunciado nº 90/FONAJE. Sendo assim, porque segundo 

a demandada o autor litiga de má-fé, porque teria obtido o resultado 

pretendido pela prestação de serviços contratada junto a ela e omitido tal 

fato na sua petição inicial, entendo necessária a realização da dilação 

probatória, e, portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h.. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo 

que deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000557-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

LAUDO MÉDICO PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001243-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA NONATO FUHR (REQUERENTE)

LAURINDA CUNHA NONATO (REQUERENTE)

DANIELA NONATO BIRKINSHAW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NONATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001243-19.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LAURINDA CUNHA NONATO, ANA CAROLINA NONATO 

FUHR, DANIELA NONATO BIRKINSHAW REQUERIDO: GILBERTO NONATO 
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Vistos. Considerando que o objeto presente feito era a expedição de 

alvará para venda de semoventes pertencentes ao espólio, o que fora 

deferido e efetivado, bem como tendo sido apresentadas as devidas 

contas quanto aos valores recebidos pelas notas fiscais de ID 16035522 e 

a destinação dada, JULGO BOAS as contas apresentadas e DETERMINO o 

arquivamento do feito, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AGUILERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução designada para o dia 27/11/2018, às 15h15min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230726 Nr: 620-89.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bissoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ANTONIO 

CARLOS BISSOLI, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, às fl. 88 a parte requerente anuncia a quitação do 

débito perseguido nestes autos, requerendo, consequentemente, a 

extinção o feito sem resolução de mérito.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelas partes, antes mesmo de ser 

procedida a citação do demandado.

Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC, eis que deu causa ao ajuizamento da presente 

demanda ante o inadimplemento voluntário.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74525 Nr: 1165-57.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Edilson Bergamo, Taisa de Arruda Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME, 

Rodogrande Transportes Rodoviários Ltda, Nobre Seguradora do Brasil 

S/A, Bradesco Auto-Re Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-B, CARLOS ROBERTO DE ASSIS - OAB:2762, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, Luiz Claudio de O. Nascimento - 

OAB:5475, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A, Wilson 

Farias do Rego - OAB:16.484 MS

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, 

sob pena de indeferimento. Acerca da r. decisão de fl. 1083.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 703-61.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campesatto Comércio de Materiais para Construção 

Ltda, Giancarlo Campesatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Linea Implementos para Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO EDUARDO MORO - 

OAB:41.303/PR

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes para que o Laudo Tecnico 

Pericial encontram -se com vistas, tendo como objeto "Prestar 

Esclarecimentos quanto aos questiomamentos apresentando, bem como 

outras considerações".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226989 Nr: 242-21.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Ana de Souza Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C DA SILVA-TRANSPORTES-ME, Antonio 

Francisco da Silva, Terezinha Rosa da Cruz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a advogada da parte requerida foi intimada via DJE, 

do r. despacho de fls. 441, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 24 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255233 Nr: 5675-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto, Castoria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 50, cujo o teor transcrevo: 

Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado, 

dirigi-me por várias vezes até ao Sitio “Estancia Indiapora”, na localidade 

de Rancho Alegre e em data de 11 de Outubro/18, encontrei-me com a 

Sra. CASTORIA DA SILVA, a qual retificou-se chamar CASTORINA DA 

SILVA, procedi com sua CITAÇÃO de todo conteúdo deste mandado, 

sendo que após a leitura a mesma se recusou a apor seu ciente neste, 

recebendo a contrafé que lhe ofereci. Quanto a seu filho LOURENÇO 

SILVIO SOUTO a mesma informou-me que ele mudou-se para a cidade de 

BALSAMO –SP, há alguns anos, onde trabalha em uma fazenda na zona 

rural daquele município, porém a mesma não tem seu endereço. Em data 

de hoje, de posse do mandado e tendo em vista que não houve pagamento 

da divida e nem oferecimento de bens a penhora, dirigi-me até a Estancia 

Indiapora e lá fui informado pela Sra. CASTORINA DA SILVA que não tem 
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bens passiveis de penhora e nem condições de pagar o debito de seu 

filho. Desta forma, devolvo o mandado em cartório para que a parte autora 

indique bens passiveis de Penhora em nome do devedor LOURENÇO 

SILVIO SOUTO e outra. Dou fé. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 

2018.

 Mirassol D’Oeste – MT, 24 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº 16103153. 

Mirassol d'Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ 

DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE AGUIAR SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 06/12/2018, às 

08:50 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 06/12/2018, às 

09:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217039 Nr: 3157-77.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Konvikção Bijuterias Ltda-ME, Hallison Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva Xavier Ferreira, Felipe Silva Ferreira 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3157-77.2014.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Konvikção Bijuterias Ltda-ME e Hallison Braga

PARTE REQUERIDA: Vitor Silva Xavier Ferreira e Felipe Silva Ferreira ME

INTIMANDO(A, S): Felipe Silva Ferreira Me, CNPJ: 10878685000127

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 416.276,85

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "...Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para condenar os requeridos Vitor Silva Xavier Ferreira e 

Felipe Silva Ferreira ME ao pagamento de: a) R$ 366.276,85 (trezentos e 

sessenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora no 

importe de 1% (um por cento), incidente desde a data da citação e 

correção monetária, pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo; e b) 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês 1% ao mês, a partir da 

data do evento danoso (Súmula n.º 54), e correção monetária pelo índice 

INPC, desde a data do arbitramento da presente indenização. Condeno os 

requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. Preclusas as vias recursais, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P. 

R. I. C. Cumpra-se, com a máxima urgência, por se tratar de processo 

inserido na Meta 02/2018-CNJ. Mirassol D’Oeste - MT, 27 de agosto de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171165 Nr: 4051-24.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Monteiro Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233742 Nr: 4048-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, LAC, VHAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do requerido, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de 

fls. 93, cujo teor transcrevo:Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao respeitável mandado, que me dirigi à Rua 

02, 235 Bairro Parque da Serra, e ali, após diligencias NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A INTIMAÇÃO do requerido CÉLIO ALVES CARNEIRO PEREIRA, 

haja vista não encontra-lo, pois constatei que a casa onde o requerido 

residia está desocupada, logo, me dirigi na casa de nº 245, e falei com o 

Sr. Varlei Leite, e este me disse que o requerido foi embora a mais de 02 

(dois) anos e não deixou endereço. Certifico, outrossim, que liguei no 

celular 65-9 9996-8764 e falei por telefone com o requerido, e este me 

disse que está morando na Avenida Castanheira – Bairro Jardim Ipê – 

Tangará da Serra-MT, mas não soube me informar o número da casa. 

Diante do exposto devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé.Mirassol D’oeste-MT, 18 de outubro de 

2018Antonio Marcio da Silva Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262156 Nr: 2723-49.2018.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AS, SRS, JDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 23 cujo 

teor transcrevo:”Cuida-se de Ação de Adoção Plena manejado por 

Alexandre Sabino e Sirley Remedio Sabino, manejando a adoção do menor 

José Daniel dos Santos, nascido em 08 de outubro de 2010, natural de 

São Matias – Bolívia, todos devidamente qualificados nos autos.Consta na 

exordial que a genitora biológica do menor Daniel não queria, nem pode, 

criá-lo, por esse motivo teve o desejo de entregar o seu filho aos 

requerentes desta ação. Assim, eles pleitearam judicialmente pela guarda 

definitiva do menor, a qual fora concedida em janeiro deste ano (2018), e 

agora requerem a adoção definitiva do infante. Com a inicial vieram dos 

documentos 07-vº/18 e 22.Após, vieram-me conclusos os autos.É O 

RELATO.DECIDO.Conforme se verifica por meio do documento juntado à fl. 

09-vº, o menor José Daniel é natural da cidade de São Matias – Bolívia, 

trata-se, portanto, de uma adoção de criança estrangeira manejada por 

brasileiros. Dispõe o artigo 52-C do Estatuto da Criança e do 

Adolescente:Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o 

país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem 

da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central 

Estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, 

que comunicará o fato à Autoridade Central Federal e determinará as 

providências necessárias à expedição do Certificado de Naturalização 

Provisório. (grifo nosso).Segue, do mesmo modo, o procedimento previsto 

na Convenção de Haia:Art. 14. As pessoas com residência habitual em um 

Estado Contratante, que desejem adotar uma criança cuja residência 

habitual seja em outro Estado Contratante, deverão dirigir-se à Autoridade 

Central do Estado de sua residência habitual. (grifo nosso).

No caso em comento, não há os documentos necessários nos autos para 

proceder com a ação conforme determina o artigo 320 do Código de 

Processo Civil, contudo é inviável a determinação de emenda a inicial 

porquanto as deficiências são passiveis de ser reparadas, porém 

necessitará de um longo tempo, atrasando o andamento do processo, 

razão pela qual deve ser indeferida.

 Ante o exposto, com fundamento o artigo 330, IV do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a petição inicial, ante a manifesta inépcia.

 Por corolário, extingo o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259142 Nr: 1489-32.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdC, Maria Lucia Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1489-32.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Vitor Silva da Costa e Maria Lucia Costa

PARTE REQUERIDA: Marcos dos Santos Costa

INTIMANDO(A, S): Marcos dos Santos Costa, Cpf: 89001745172, Rg: 

1216303-1, brasileiro, solteiro

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 3.434,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 259142. Trata-se de Ação de Alimentos proposta 

por Vitor Silva da Costa, representado por sua genitora Sra. Maria Lucia 

Costa, em face de Marcos dos Santos Costa, aviada com escopo de obter 

tutela judicial específica, tendo as partes pugnado pela homologação do 

acordo de fls. 22/22-vº. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” 

do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Tendo em vista que as partes entraram em acordo antes de ter 

sido prolatada sentença aos autos, as partes ficam dispensadas do 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, §3° 

do CPC. Ante a desistência do prazo para interposição de recurso, ficam 

preclusas as vias recursais. Transitado em julgado, proceda a Secretaria 

com o arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias. 

P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 05 de junho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101595 Nr: 722-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zambon Tratorpeças e Serviços Ltda, Sabina 

Heloisa Zambon, Ricardo Irineu Zambom de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 722-72.2010.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: Zambon Tratorpeças e Serviços Ltda e Sabina 

Heloisa Zambon e Ricardo Irineu Zambom de Almeida

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Ricardo Irineu Zambom de Almeida, 

Cpf: 62146009187, Rg: 964.017 SSP/MT, Filiação: Nely Almeida de Jesus e 

de Solange Zambom de Almeida, data de nascimento: 22/10/1975, 

brasileiro(a), natural de São Pedro do Suaqui-MG, convivente, mecânico, 

Sabina Heloisa Zambon, Cpf: 25221751810, Filiação: Odila Ferreira 

Zambon, brasileiro(a), , comerciante e Zambon Tratorpeças e Serviços 

Ltda, CNPJ: 03788063000142Inscrição Estadual: 13.193.794-4.

FINALIDADE: Proceder com as intimações dos embargados acima 

qualificados para apresentarem contrarrazões em 05(cinco) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Código nº 101595. Devido o caráter infringente dos 

embargos, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões em 

05(cinco) dias. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT 15 de outubro de 

2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 22 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237778 Nr: 1662-27.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebiades José Vieira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241167 Nr: 3510-49.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Escorsi Zoratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 264074 Nr: 3654-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, MJTS, PCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0

 Intimar o advogado do requerido sobre a decisão de fls. 116/116verso, 

cujo dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, acolho o parecer 

ministerial para DECLINAR a competência para processar e julgar os 

presentes autos para o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT. 

Como consequência, determino a imediata remessa dos presentes autos 

para aquela Comarca, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 23 de outubro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242828 Nr: 4281-27.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Luiz Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257331 Nr: 623-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR REGIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE MENDES SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 38, cujo teor transcrevo: " Certifico que a parte requerida 

foi citada dos termos dos presentes autos, bem como para querendo, 

responder a ação, no prazo de 15 dias úteis, através do Mandado de fls. 

28/29, juntado aos autos em 17/07/2018, deixando transcorrer o prazo 

sem manifestação, tendo em vista que a audiência se realizou em 

17/08/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MACIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Fevereiro de 2019 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILDEMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16110103, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 12/02/2019 Hora: 14:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-36.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE FREITAS RUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, considerando que a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem se manifestar acerca da R. 

Decisão de Id. 15709458, conforme certificado no Id. 16113755, INTIMA-SE 

a parte requerente para que especifique os bens a que pretende 

penhorar, bem como onde se encontram localizados, tendo em vista a 

imprescindibilidade de se resguardar o fim social inerente às empresas, 

além de não prejudicar seu funcionamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido e nos termos da decisão 

supramencionada. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de 

outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-45.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODIELCO ANTONIO TISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010104-45.2013.8.11.0011. REQUERENTE: ODIELCO ANTONIO TISO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO opostos em ação pelo rito da Lei 9099/95, apresentada por 

BANCO DO BRASIL S/A, diante de discordância com valor apresentado 

pelo embargado, ora autor, por ser excessivo. Em sede de sentença, 

houve a condenação em danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária a partir da fixação desta sentença pelo 

índice INPC. Conforme se depreende dos autos, foi apresentada planilha 

de cálculo pelo embargado no importe total de R$ 13.935,05 atualizado até 

junho de 2016. O juízo está garantido presente na ID 5165090, sendo certo 

que opino pela concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos. 

Desta forma, a empresa executada, apresentou memória de cálculos nos 

termos da sentença proferida, resultando em R$ 12.879,78 (doze mil 

oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), eis que 

considerou os juros de mora em 1% ao mês a partir da citação 

(08/05/2013); e correção monetária a contar da homologação da minuta de 

sentença (29/04/2015). A exequente não apresentou manifestação 

embora intimada. Diante disto e da apresentação de planilha de cálculo 

merece acolhimento o pleito da executada/embargante, posto que 

excessivo o valor informado pelo autor. Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença para fins de julgar procedente os presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO reconhecendo-se o excesso de execução à 

luz do artigo 917, inciso III, c.c. parágrafo 2º., inciso I, do CPC, e 

declarando-se valor da condenação corrigido em R$ 12.879,78 (doze mil 

oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), 

expedindo-se alvará de levantamento em favor do autor, e o restante do 

saldo já depositado em favor da embargante; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 920, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 07 de agosto de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE HONORATO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Fevereiro de 2019 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-75.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NEVES PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 445715-3, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15697692. Para constar 

lavrei a presente.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262905 Nr: 3084-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Deusdete Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Silva de 

Lima - OAB:19.919

 Autos nº 3084-66.2018.811.0011 – Código: 262905
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Vistos.

INDEFIRO o petitório de fl. 45/46, uma vez que a designação de audiência 

nestes autos foi feita em data anterior à decisão que designou a outra 

solenidade aludida pelo patrono do requerido, tendo, portanto, prevalência.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-67.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MARIA IOMBRILLER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010206-67.2013.8.11.0011. REQUERENTE: NORMA MARIA IOMBRILLER 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Os autos vieram conclusos diante 

de alegações de excesso ou não dos valores executados, conforme 

extraído da ID n. 15428427. Pois bem. No que toca ao pedido de efeito 

suspensivo à execução, mister assinalar os requisitos ensejadores 

previstos no art.525, §6º do CPC/15, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o 

A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do 

executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.” Deste modo, há que se analisar por meio da relevância do 

pedido (fumus boni iuris) e o grave dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora), o que não vislumbro no caso dos autos, visto que o 

executado apenas alega eventuais danos a serem sofridos sem 

quantificar ou indicar quais seriam. Além do mais, o valor que sustenta ser 

o devido é muito ínfimo para ocasionar fragilidade patrimonial, muito 

embora esteja em recuperação judicial, não comporta qualquer detrimento 

ou ameaça à sua subsistência empresarial, razão porque INDEFIRO a 

suspensão perseguida, devendo tal procedimento caminhar regularmente. 

No mais, tenho que o crédito exequendo foi adimplido em ID n. 8345271, 

onde foi depositada a quantia de R$ 4.679,48 (quatro mil e seiscentos e 

setenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Todavia, há 

controvérsias quanto ao valor excedente, visto que quando do julgamento 

que retificou parte da r. sentença, a fim de reduzir e fixar o montante de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais remanesceu um saldo 

alegado de R$ 485,13 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze 

centavos) conforme indicado na ID. 15428430. Com o fito de sanar tais 

controvérsias, destaco que o crédito exequendo embora seja objeto 

concursal, ou seja, integre o plano de recuperação judicial por ter sido 

constituído antes da data do pedido recuperacional (o que ensejou 

diversos sobrestamentos do feito em seu curso), foi satisfeito 

parcialmente, restando pendente apenas a quantificação do seu 

excesso/remanescente, fato que deverá ser adotado os contornos 

jurídicos necessários, conforme preceituado pelo art. 49 da Lei n. 

11.101/05, in verbis: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos 

os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Deste 

modo, os valores remanescentes necessitam da competente liquidação 

para serem satisfeitos através dos procedimentos adequados, ou seja, 

com a sua aferição deverá ser emitida certidão de crédito para ser 

executado junto ao plano já homologado pelo Juízo Universal da 7ª Vara 

Empresarial do RJ, como bem determinado pelo e. Presidente do TJRJ, no 

Aviso TJ n. 37/2018: “AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON 

FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a 

pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos 

magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das 

Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados e 

demais interessados, com relação ao processo de Recuperação Judicial 

do Grupo OI (Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos 

créditos detidos contra o Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, 

sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à 

Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos 

concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que 

deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Dito isso, mister a 

contabilização/atualização dos valores alegadamente excedidos e/ou 

remanescidos para que o débito seja integralmente satisfeito sem qualquer 

prejuízo às partes, em destaque à empresa recuperanda, motivo pelo qual, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa dos autos 

ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos indicados no 

r. acórdão datado em 17/05/2016, ID n. 5168752: “Deste modo, entendo 

que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 

9.099/95. Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório fixado, a 

titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em 

valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do 

valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros 

da razoabilidade e proporcionalidade. Ante ao exposto, conheço do 

recurso, lhe dou parcial provimento e reduzo o valor da condenação por 

dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a Recorrente pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação.” Registre-se que também deverá 

ser observado o limite da data de atualização, ou seja, até a data de 

20/06/2016, nos termos do Aviso TJ n. 37/2018. E quanto aos índices e 

juros serão: “acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.” (ID n. 5168683)” 

Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 470 de 839



PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O requerimento 

previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a verificação dos 

cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for 

determinado.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de outubro de 2018, às 10h20min.

Autos n°: 204174

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a vítima Lucimar de Moraes. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Tenho como preclusa a oitiva da testemunha Jurandir, vez que a defesa 

houvera se responsabilizado por sua condução, estando a testemunha 

ausente.

A considerar a oitiva da vítima Lucimar na presente data, tenho como 

esvaziados os indícios iniciais de materialidade delitiva quanto ao crime de 

tentativa de homicídio, uma vez que a mesma sequer teria visto os réus no 

momento dos disparos, tampouco escutado os estampidos.

Assim, tenho como desarrazoada a manutenção de sua prisão, razão pela 

qual a revogo, mantendo como cautelar apenas a proibição do réu em 

entrar em contato com a vítima e as demais testemunhas do processo, 

como também a obrigação de manter seu endereço sempre atualizado.

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer 

custodiado.

Com o retorno das precatórias, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para apresentação de memoriais finais, no 

prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

 Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Etelminio de Arruda Salomé Neto

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de outubro de 2018, às 09h00min.

Autos n°: 259835

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores das partes rés, o réu Jorge e Edson.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Lenilson 

Angelo Magalhaes e procedido o interrogatório dos réus Jorge e Edson. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Aguarde-se o retorno das missivas expedidas às fls.123 e 139.

Tendo em vista que o réu Edson Rodrigues de Queiroz está detido há 

aproximadamente 06 (seis) meses, tenho que finda parcialmente a 

instrução processual, e pelo fato de estar o denunciado tão somente pelo 

crime de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, sendo que 

os indícios deste último delito estão fracos, a manutenção da prisão 

preventiva é medida desproporcional, pelo que a revogo, substituindo-a 

pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) manutenção de endereço atualizado nos autos;

b) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, bocas de fumo;

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer 

custodiado.

Após, com o aporte das missivas devidamente cumpridas, declaro 

encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes para 

apresentação de memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

 Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Wesley Aparecido Martins Ferreira

Advogado

Jorge Antônio da Silva

Parte ré

Edson Rodrigues de Queiroz

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255291 Nr: 5709-10.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD Nº 255291

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face da ré FABIANA DA SILVA SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos, dando-a como incursa nas sanções penais 

previstas no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 

8.069/1990, pela prática do fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 

05/06.

Denúncia recebida em 02.02.2018 (fl. 46).

Citada, a acusada apresentou resposta à acusação (fls. 50/52).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas, uma 
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informante e a vítima, bem como procedido o interrogatório da ré, conforme 

fl. 66.

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 70/75, ratificando 

os termos da inicial.

A defesa, por sua vez, em alegações finais de fls. 77/83, requereu a 

absolvição da acusada pelo crime de furto qualificado, ante a ausência de 

provas acerca da autoria delitiva. No tocante à corrupção de menores, 

requesta pela absolvição em razão da não comprovação do liame 

subjetivo entre a denunciada e a menor Vanessa. Subsidiariamente, 

requereu a fixação da pena no mínimo legal, com a incidência da atenuante 

da menoridade relativa e privilégio previsto no §2º, do art. 155 do Código 

Penal.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Das Materialidades.

As materialidades dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores 

foram cabalmente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante 

de fl. 08, boletim de ocorrência policial de fls. 09/10, fotografia à fl. 31, 

DVD-R à fl. 33 e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva 

quanto na fase judicial.

Da Autoria.

Furto qualificado – 1º FATO.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a ré, como 

se depreende do DVD-R à fl. 33 e dos depoimentos testemunhais 

prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Nesse sentido, embora a versão da menor Vanessa Castro Gonçalves de 

Moreira, apresentada tanto na fase inquisitiva como na judicial, seja no 

sentido de se autoincriminar, isentando a denunciada dos delitos de furto 

qualificado e corrupção de menores, tenho como manifestamente 

controversa quando cotejada com a filmagem colacionada à fl. 33.

Isto porque ressai da referida gravação que a ré, juntamente com a menor 

Vanessa e outras duas pessoas, identificadas como Ingrid e Mirian, 

estavam na loja denominada “Econômica Fashion”, oportunidade em que 

uma das suspeitas colocou um short dentro da sacola da denunciada 

(00:14), enquanto a menor Vanessa também praticava o mesmo ato 

(00:25), uma ao lado da outra, demonstrando a existência de um vínculo 

delituoso entre as envolvidas.

Sobreleva mencionar que as suspeitas, a todo instante, observavam a 

movimentação das funcionárias da loja, e, quando esta se aproximava, 

disfarçavam sua intenção delituosa.

Saliente-se que não há dúvidas quanto à identificação da ré na filmagem 

juntada à fl. 33, visto que, conforme seu próprio interrogatório, teria levado 

sua filha de dois anos à loja, a qual está ao seu lado na mencionada 

gravação.

Aliás, a vestimenta utilizada na conduta delituosa, conforme mídia visual, 

coincide com a fotografia retirada na prisão em flagrante (fl. 31).

Por outro lado, apesar dos objetos furtados não terem sido recuperados, a 

vítima relatou em Juízo que foram subtraídos três shorts de R$50,00 

(cinquenta reais) e um macacão de R$70,00 (setenta reais), resultando em 

um prejuízo de R$220,00 (duzentos e vinte reais), cujas peças são 

condizentes com aquelas subtraídas no vídeo carreado aos fólios.

Quanto ao depoimento dos policiais militares, extrai-se que a prisão em 

flagrante também foi baseada nas imagens colhidas pela câmera de 

vigilância do estabelecimento furtado, oportunidade em que, após 

verificarem as câmeras de segurança, uma funcionária conduziu os 

agentes da lei até a residência da denunciada, onde realizaram sua prisão.

Destarte, considerando que o interrogatório da ré e depoimento da menor 

não foram capazes de desconstituir as imagens capturadas pelas 

câmeras do estabelecimento da vítima, que evidenciam de modo 

incontroverso que a ré agiu em conluio com a menor e outras duas 

suspeitas para à prática do delito de furto, correspondendo ao concurso 

de pessoas, tenho que as provas produzidas durante a instrução 

processual são coesas e suficientes para sustentar a condenação da 

denunciada.

Assim, tenho que a autoria delitiva foi cabalmente demonstrada, bem como 

a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

 Por fim, assiste razão à defesa acerca da incidência do privilégio previsto 

no art. 155, §2º, do Código Penal, porquanto na data dos fatos a acusada 

era primária e a soma dos objetos furtados, à época, era inferior a um 

salário mínimo (R$220,00).

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a 

materialidade e autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e 

subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta da ré, sua condenação 

quanto ao delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos 

termos do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, é medida que se impõe.

Corrupção de menores – 2º FATO.

Ao permear o conjunto probatório, inegável reconhecer que as provas se 

alinharam a demonstrar processualmente que a menor Vanessa Castro 

Gonçalves de Moreira estava engajada na conduta criminosa, em 

verdadeiro liame com a acusada.

O tipo objetivo do crime em questão reclama que as condutas típicas de 

corromper ou facilitar a corrupção sejam realizadas por maior de idade 

praticando a infração penal juntamente com o menor ou induzindo-o a 

praticá-la, fato cabalmente evidenciado no caso vertente, porquanto, ao 

que se extrai dos autos, a acusada perpetrou o delito de furto qualificado 

com auxílio da menor, a qual participou ativamente dos atos executórios, 

furtando conjuntamente com a denunciada, conforme se depreende do 

DVD-R de fl. 33.

Em que pese as alegações defensivas, denoto pelo arcabouço probatório 

que está suficientemente delineada a conduta delitiva e o dolo da agente, 

este consistente em cometer crime acompanhada de menor de idade, 

corrompendo-a.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa em consignar se 

tratar de crime formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua 

caracterização, da prova da efetiva corrupção do menor, não tendo 

relevância se o infante já era corrompido à época do fato ou se dele partiu 

a iniciativa para o cometimento do delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 

500, nos seguintes termos: “A configuração do crime previsto no artigo 

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.

Sobre o tema, cito julgado da Corte Cidadã, in literis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. ROUBO. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR 

AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 

244-B, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. 

ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ CORROMPIDO AO TEMPO DOS FATOS. 

ARGUMENTAÇÃO DESCABIDA. SÚMULA N. 500 DO STJ. CRIME FORMAL. 

AUSENCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. - O STJ, seguindo a posição sedimentada pelo Supremo 

Tribunal Federal - STF, uniformizou o entendimento no sentido de ser 

inadmissível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso 

previsto para a espécie, ressalvada a possibilidade da existência de 

flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. - Nos 

termos da Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda 

fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da 

existência de circunstância atenuante. - Nos termos da Súmula 500 do 

STJ, o delito do art. 244-B do ECA é formal, motivo pelo qual não se 

discute se o menor já era corrompido ao tempo do crime. Habeas corpus 

não conhecido. (STJ- HC 311795/MS, Rel. Min. Ericson Maranho – 

Desembargador convocado do TJ/SP, T6 – Sexta Turma. Jul. 16/04/2015. 

Dje. 29/04/2015).

Ressalto, por fim, que os delitos de furto qualificado e corrupção de 

menores foram praticados no mesmo contexto fático, devendo-se 

reconhecer a ocorrência do concurso formal de crimes, nos termos do art. 

70, primeira parte, do códex Penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DA RES 

FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO - CONCURSO DE 

AGENTES - RELEVÂNCIA PENAL - FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO 

DE OBSTÁCULO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - AUSÊNCIA DE 

EXAME PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE - PRESENÇA DOS VESTÍGIOS – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 

ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

INVIABILIDADE - PARTICIPAÇÃO DO MENOR DEVIDAMENTE 

COMPROVADO - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O 

FURTO QUALIFICADO E A CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...] ”Para a consumação do crime de 

corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em 

prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente 

irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido 
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(Súmula 500 do STJ). Constatando-se uma só ação para a prática de dois 

crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto 

qualificado e corrupção de menores. (Ap 102586/2017, DES. PAULO DA 

CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado 

no DJE 15/12/2017).

Nesse diapasão, comprovada a perpetração do delito de corrupção de 

menores, o veredicto condenatório é de rigor.

Destarte, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta da ré, impõe-se a sua condenação pelo delito de 

furto qualificado, na forma do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, e 

pelo cometimento do crime de corrupção de menores, descrito no art. 

244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal de crimes, nos moldes do 

art. 70, primeira parte, do Código Penal.

 Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR a ré FABIANA DA SILVA SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso 

IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes, 

nos moldes do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Do crime de furto qualificado – art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (1º 

FATO).

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, consoante se depreende da certidão retirada do sistema 

APOLO; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto 

cometido em concurso de pessoas, sendo uma das comparsas menor de 

idade, porém, deixo de valorá-las, vez que a primeira representa a 

qualificadora do delito em questão e a segunda configura o crime de 

corrupção de menores, pelo qual a acusada também foi condenada, 

evitando-se bis in idem; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis a ré passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo 

legal, em 02 (dois) anos de reclusão.

Concorre a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de valorá-la, 

em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a atenuação abaixo do mínimo 

legal, pelo que mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de 

reclusão, diante da inexistência de circunstâncias agravantes.

Reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §2º, do 

art. 155, do Código Penal, diminuo a pena na razão de 2/3, pelo que torno 

definitiva a pena da acusada em 08 (oito) meses de reclusão, frente à 

inexistência de causas de aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo as penas de multa em 03 (três) dias-multa cada, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

Do crime de corrupção de menores – art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (2º 

FATO).

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, tendo em vista que não ostenta condenação anterior 

transitada em julgado; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, verificando-se inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano 

de reclusão.

Concorre a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de valorá-la, 

em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a atenuação abaixo do mínimo 

legal, pelo que torno definitiva a pena da acusada em 01 (um) ano de 

reclusão.

• Do concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, do Código Penal):

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70, primeira parte, do 

Código Penal (concurso formal próprio), tendo em vista que as penas são 

distintas e que a maior delas é de 01 (um) ano de reclusão, exaspero-a em 

1/6 (um sexto), ficando a ré FABIANA DA SILVA SOUZA condenada, 

definitivamente, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao 

pagamento de 03 (três) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos 

e a ré não é reincidente.

Estando preenchidos os pressupostos legais da substituição a que se 

refere o art. 44 do Código Penal, substituo a pena da condenada por duas 

restritivas de direitos, a serem especificadas em audiência admonitória.

Havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, resta prejudicada a suspensão condicional da pena, prevista no 

art. 77 do Código Penal.

 A condenada poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o regime 

fixado foi o aberto, a pena privativa de liberdade foi substituída por 

restritivas de direitos e que permaneceu solta durante toda a instrução 

processual.

Vincule-se o valor da fiança (fl. 63) ao processo executivo.

Deixo de condenar a ré nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome da ré no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva da condenada;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237039 Nr: 1277-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 PROCESSO/CÓD Nº 237039

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu JOSIMAR GARCIA DE CAMPOS, devidamente 

qualificado, dando-o como incurso nas sanções penais previstas no art. 

217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática 

dos fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 05/07.

Denúncia recebida em 02.08.2017 (fl. 74).

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação 

(fls.77/85).

Durante a instrução processual foram ouvidas seis testemunhas, a vítima, 

mediante depoimento especial, e procedido o interrogatório do réu.

Memoriais finais do Ministério Público às fls. 150/162, pugnando pela 

condenação do réu nos exatos termos da inicial acusatória.

A defesa, em memoriais finais de fls. 189/207, requereu, preliminarmente, 

a reconsideração da decisão de recebimento da denúncia, ante a 

ausência de justa causa. No mérito, postulou pela absolvição do réu por 

insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 

Subsidiariamente, em caso de condenação, almejou a aplicação da pena 

no mínimo legal e em regime semiaberto, bem como pugnou pelo direito do 

réu de recorrer em liberdade.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.
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Inicialmente, quanto a preliminar aventada pela defesa, calha consignar 

que os requisitos da denúncia foram devidamente apreciados quando do 

seu recebimento, oportunidade em que se constatou indícios de autoria e 

materialidade suficientes para sustentar a imputação atribuída ao réu, 

sobretudo por meio dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não 

havendo falar em ausência de justa causa, pelo que rejeito a referida 

preliminar.

Passo a discorrer sobre o mérito.

Pretende-se atribuir ao réu a prática do delito de estupro de vulnerável 

(art. 271-A do CP), supostamente cometido em desfavor da vítima, tendo a 

violência sexual ocorrido quando esta possuía apenas 07 (sete) anos de 

idade.

Materialidade.

A materialidade do delito imputado ao réu foi cabalmente comprovada nos 

autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 10/11), relatório 

circunstanciado (fls. 14/15), relatórios de escala funcional (fls. 169/182) e 

pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Autoria.

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face 

ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 150/162, que acertadamente fundamentou a 

autoria e materialidade do delito descrito na exordial, é o que se extrai da 

lavra do D. Promotor de Justiça Osvaldo Moleiro Neto, que bem delineou o 

contexto fático-probatório dos autos, os quais adoto como razão de 

decidir, in verbis:

“[...]Compulsando os autos, verifica-se que as provas coligidas, tanto na 

fase inquisitorial como em Juízo, são aptas a comprovar a veracidade dos 

fatos narrados na denúncia, estando evidenciada tanto a materialidade 

como a autoria do crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo réu em 

desfavor da vítima.

Tangente à materialidade do delito, esta se prova através do Boletim de 

Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil (fls. 10/11), pelos 

depoimentos prestados em sede policial pela vítima (fls. 37/38), pelas 

testemunhas (fls. 12/13, 33/34, 35 e 40/41), e pelo laudo de exame de 

conjunção carnal (fls. 44/47).

Referente à autoria delitiva, recai indubitavelmente sobre o acusado, 

conforme se passa a demonstrar:

A priori transcrevo a oitiva da vítima tanto em sede policial, quanto em 

sede judicial, haja vista que a palavra da vítima é de suma importância, 

vejamos:

“(...)Que um dia foi para casa do seu tio Josimar e da tia Direne porque 

seu pai iria viajar; Que a declarante foi durante o dia para casa deles; que 

estava na casa apenas o Josimar porque a Direne estava no serviço; Que 

recorda que o Josimar estava no quarto e pediu para declarante ficar no 

quarto com ele; Que ele deitou na cama e ficou “subindo” em cima da 

declarante toda hora; que quando ficava em cima da declarante ele ficava 

em cima da declarante colocava a mão nas nádegas da mesma; Que ficou 

pelado e tentou encostar o piu piu” na boca da declarante; Que a 

declarante pediu para ele parar, contudo, ele não queria, e por isso, foi 

para sala; que perguntando se ele tentou passar a mão nas partes intimas 

da declarante ela respondeu que não;Que quando foi para sala a 

declarante recorda que era quase a noite; Que a declarante deitou no 

sofá; Que o Josimar pediu para a declarante deitar com ele; Que a 

declarante deitou com ele no sofá; Que ele estava de short e a calcinha da 

declarante; Que o Josimar encostou o pênis na bunda da declarante; Que 

apenas encostou; Que Josimar pediu para a declarante pegar no pênis 

dele, contudo não pegou no pênis dele;(...) (Termo de Declaração 

acostado às fls. 37/38).

Nota-se que as declarações da vítima são detalhadas e evidenciam a 

prática do crime em tela, perpetrado pelo seu tio. Outrossim importante 

ressaltar que coadunam com sua oitiva em juízo, vejamos:

“Que foi abusada pelo tio Josimar; que não gosta de falar muito dele; Que 

isso vai fazer cinco anos; Que quando eu tinha 06 (seis) anos de idade,o 

meu pai ia trabalhar; só que aí minha tia também ia; meu pai trabalha de 

caminhão; que meu pai me deixou com minhas primas na casa do meu tio; 

minhas primas foram embora (inaudível);ai teve durante o dia que ele me 

abusou; que não sabe explicar; que não lembra direito; olha que eu me 

lembre; ele estava querendo enfiar o “pinto” dele em mim; aí eu fui la pra 

baixo da cama; ai ele queria me puxar e eu fui pra sala; que estava no 

quarto dele assistindo filme com ele; ai quando acabou amanheceu né; 

isso foi de dia; ai na hora de quase a minha tia chegar; o que que 

aconteceu; meu tio colocou o pinto pra fora; pra colocar na minha 

bunda;só que dai eu liguei pra minha mãe ela foi lá e me buscou; aí meu pai 

não está sabendo disso; que não tinha nenhuma prima; que se lembra não; 

que depois tentou colocar o pinto dele pra fora pra colocar em sua boca; 

que não colocou;que os dois estavam com roupas;” (Mídia Audiovisual de 

fl. 143).

No mesmo sentido, a testemunha Dayane Pereira da Silva, genitora da 

vítima, relata tanto em sede inquisitorial, quanto em judicial, vejamos:

“Que no último dia 14 de novembro do corrente ano a declarante foi viajar 

com seu atual esposo e deixou sua filha sobe os cuidados do Srº 

Demilson no dia anterior ou seja 13/11/2014 quinta-feira; Que o Demilson 

esta com outra esposa e a criança ficou sobe seus cuidados; Que a 

declarante retornou da viagem no domingo dia 16 de novembro; Que ao 

retornar sua filha começou a conversar dizendo que seu tio (JOSIMAR)era 

muito chato; Que a declarante começou a indagar o porque que ela 

achava seu tio chato e ela começou a desviar a conversa; que a 

declarante se preocupou e começou a indagá-la, foi quando a menina 

disse que ele queria “cutucar; Que a menina disse que seu tio se deitou no 

sofá e ela se deitou no ombro; que ele virou a menina de lado e ficou 

esfregando o pênis nela; Que seu tio havia enfiado a m ão em seu short e 

ficou passando o dedo em sua vagina; que disse também que em outra 

ocasião ela estava no quarto com seu tio, quando ele tirou o pênis para 

fora e tentou colocar em sua boca; que ela ficou com a boca fechada e 

pediu para ele parar e ele parou, entretanto continuou fazendo besteira, 

lhe acariciando com a mão e ficou esfregando seu pênis em sua 

“perereca” por cima do short; (…) Que em conversa com seu ex-esposo o 

mesmo relatou que na quinta feira o Srº Josimar saiu com a menina para 

tomar sorvete; Que a declarante perguntou que tipo de filme que era um 

homem feio querendo matar uma mulher; Que a menina relatou ainda que 

no momento dos fatos ela estava usando um short de cor verde; Que em 

conversa com seu ex esposo, ele disse que na quinta feira ele teve que 

sair para trabalhar, bem como sua esposa, e pediram pra Josimar ficar 

com a menina no período das 16:00h às 21 horas quando ficaram 

sozinhos em casa” (Termo de Declaração acostado às fls. 12/13).

“(...)Testemunha: que a gente nem toca nesse assunto; na época eu 

lembro que tinha ido viajar no grupo de jovens; que o pai dela deixou com a 

tia dela; que nesse período o pai dela deixou com a tia dela ; que a tia dela 

foi trabalhar e deixou com o marido dela; que só ficou a vítima e o Josimar 

em casa; e que quando chegaram em casa a noite; que ela começou; que 

perguntou o que aconteceu;

Promotor: Perguntou pra Djeniffer?

Testemunha: Aham

Promotor: Porque você perguntou? Perguntou como foi seu dia?

Testemunha: Isso, como que foi, aí ela começou a querer chorar, aí eu 

falei, mas Vitória o que foi que aconteceu? Alguém brigou com você? Ai 

ela começou a falar que a tia dela começou a trabalhar, que ficou com o tio 

dela e o tio dela começou conversar com ela, ai falou assim que levou ela 

para o quarto, e que tirou pra fora;

Promotor: Tirou o pênis pra fora?

Testemunha: Uhum

Promotor: Mas ela se reportou, como é que ela falou

Testemunha: Na verdade ela começou a chorar né, a gente ficava 

perguntando bastante

Promotor: Qual a expressão que ela se referiu pra pronunciar o pênis?

Testemunha: “Piupiu”

Testemunha: Ai ela falou assim que ela pediu pra ele colocar a boca; ai eu 

perguntei se ela colocou ela falou que não quis; perguntei se ele forçou 

ela, ela disse que não; perguntei se ela havia passado a mão, ela disse 

que sim;

Promotor: Aonde?

Testemunha: Passou no “piu piu, ela passou a mão dela

Testemunha: na época ela disse que eles foram pra sala; que foi em dois 

horários diferentes;só que eu não lembro se foi a noite ou durante o dia; ai 

na sala ela disse que deitou no sofá; ai ele deitou junto com ela; ela deitou 

na frente; ai ele começou a querer a baixar a roupa dela; e passar a mão 

nela; e perguntei se ele colocou nela, ela disse que não; ela disse que ele 

passou o pênis nela; e pediu pra ela colocar a boca; perguntei se ela 

colocou a boca la na sala; que não lembra muito bem direito, mas foi isso 

dai; que não chegou a colocar dentro dela; segundo ela; mas ela pegou 

passou a mão; essas coisas; ai ela começou a chorar bastante;que falou 

que a culpa não era dela; que era pra eu não bater nela; essas coisas;

Promotor: O Josimar é tio dela?
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Testemunha: Uhum.(...)” (Mídia Audiovisual de fl. 124).

No mesmo sentido, a testemunha Geison de Souza Araújo foi uníssona em 

seu depoimento em ambas as fases, alegando ter ouvido o relato do 

abuso de sua esposa, evitando perguntar à enteada, com receio de 

maiores danos à menor, bem como confirmou na data dos fatos terem 

deixado a menor com o pai daquela.

A conselheira tutelar Sandra Tamandaré, inquirida em Juízo, alegou não se 

recordar dos fatos antes o lapso temporal (Mídia Audiovisual de fl. 142).

De outro giro, a as testemunhas Direne Cassiano Pontes e Thainara 

Batista Pinheiro, aduziram que no dia dos fatos todos estavam em um 

churrasco de família, e que não havia possibilidade da ocorrência dos 

fatos, ante o grande número de pessoas no churrasco e que a vítima em 

nenhum momento ficou sozinha com o réu.

A testemunha José Nilton, que é amigo do réu, afirmou que o conhece há 

mais de 10 (dez) anos e que não sabe de nenhuma conduta que 

desabone o réu, bem como afirmou que, em conversa com o réu, chegou 

a perguntar se aquele teria cometido o delito em comento, sendo que o réu 

negou a autoria.

Por fim, o réu Josimar Garcia de Campos negou a autoria tanto em sede 

inquisitorial quanto sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, aduzindo 

de igual forma que não havia possibilidade de estar sozinho com a vítima. 

Vejamos trechos de seu depoimento em juízo:

“(...) Réu: Que fala a verdade eu já fiquei com minha sobrinha; que tem 

muito amor por ela; que a trata como se fosse sua filha; que não somente 

ela; que tem as outras sobrinhas que já ficaram em casa; que não ficou só 

ele; que também já cuidou das suas sobrinhas; que não aconteceu isso 

com nenhuma delas; e não só porque o porte físico delas como o porte 

físico meu; que não tem como falar que eu peguei a força;

Juiz: E o senhor já chegou a deitar com ela na cama, chamar ela pra 

assistir televisão?

Não, não, que sempre sua esposa o aconselhou pra não ficar com ela 

sozinho

Juiz: Tinha telefone na sua casa?

Réu: Que telefone fixo não.

Juiz: Celular?

Réu: Celular sim.

Juiz O porque dela ter inventado essa história atribui isso a alguma coisa?

 Réu: Isso aí doutor que eu procuro entender, porque no dia que ela ficou 

em casa, ficou cheio de gente, meus cunhados é tudo em casa direito, faz 

churrasco, assar carne, chama todo mundo, isso que eu queria entender, 

ainda mais em um pleno domingo, domingo esta minha esposa em casa, 

estava todo mundo, tinha umas 30 pessoas em casa.

Juiz: Porque ela tiraria isso da cabeça dela, na sua visão ela teria ido na 

ideia de alguém ou fantasiou isso ai ?

Réu: Por causa que ela sempre inventava muita mentira, meu cunhado 

sempre reclamou pra gente ; que sendo esse dia, que ela fala a noite meu 

cunhado pelou ela 16h e levou ela embora pra casa dela e entregou na 

igreja pra mãe dela

Promotor: A Djeniffer ficou quantos dias na casa do senhor?

Réu: Ela ficou Sábado, quando ela ficou eu estava trabalhando no 

frigorífico, e na época que eu trabalhava no frigorífico a gente trabalhava 

sábado; e não tinha horário pra gente sair ; ela ficou com minha sobrinha 

que deu banho nela; que levou ela pra casa do pai dela; que quando elas 

voltaram pra casa a esposa dele já se encontrava na casa; mesmo que 

minha esposa voltou; meu cunhado já tinha chegado; que veio do Salto do 

céu;.Que veio para o aniversário da sua esposa que a gente iria fazer 

uma surpresa pra minha esposa; ai veio todo mundo pra fazer um 

churrasco; agente assou uma carne pra não fazer janta; ai no domingo a 

gente fez um churrasco que “torou” o dia inteiro mas no sábado eu não 

fiquei sozinho com ela;

Promotor: Mas ela ficou quantos dias na casa do senhor?

Réu: No sábado ela ficou em casa.

Promotor: Só no sábado?

 Réu: Só no sábado.

Promotor : E no domingo?

Réu: Domingo ela ficou, mas só com o pai dela

Promotor: E na sexta-feira?

Réu: Na sexta feira ela não ficou, se ela ficou, ela ficou na casa da minha 

cunhada minha que mora perto de casa;

Defesa: Josimar, na época você trabalhava no frigorífico, qual horário do 

seu trabalho?

Réu: Meu horário, eu sempre entrava 05 (cinco) horas e a gente não tinha 

um horário estimulado pra sair.

Defesa: Domingo o senhor trabalhava?

Réu: Domingo eu sempre ia fazer umas horinhas, gostava, porque sempre 

aumentava o salário;

Defesa: Qual o nome do pai da vítima, da Djeniffer?

Réu: Denilson

Defesa: Ele morava próximo a você?

Réu: Morava perto.

Defesa: Sabe se a Djeniffer tinha celular na época dos fatos?

Réu: Não.

Defesa: Vocês tem quantas televisões na sua residência?

Réu: Só na sala.

Defesa: No quarto não tem?

Réu: Não.

Defesa: Você se recorda quando suas férias no frigorífico:

Réu: Minhas férias eram sempre em agosto e julho. (...)” (Mídia Audiovisual 

de fl. 142).

Importa mencionar, por oportuno, que o próprio réu não logrou indicar 

qualquer motivo justificável para a ofendida lhe imputar falsamente a 

prática de atos sexuais com ela.

Neste espectro, em face da negatória, fraca e anêmica de substrato 

probatório, alinhavada pelo imputado, há arcabouço de elementos, 

representados pelos depoimentos das testemunhas e vítima, indicando de 

forma cristalina a prática do crime de estupro de vulnerável cometido pelo 

imputado em desfavor da impúbere.

Nesse sentido, convém lembrar que libido é o desejo sexual, sendo que o 

ato libidinoso é todo ato de satisfação do desejo ou apetite sexual da 

pessoa, tendo como exemplos mais comuns a prática de sexo oral, a 

masturbação, o beijo lascivo e as carícias em partes exógenas do corpo 

humano.

No caso em tela, a vítima foi submetida a diversas atos libidinosos, 

consoante extrai de seus depoimentos.

Em arremate, consigna-se que pela natureza do crime, a palavra das 

vítimas tem especial relevo, tendo em vista que em casos como o 

presente, na maioria das vezes, é adotada como forma de ação a 

clandestinidade, até pela própria condição sexual do envolvimento e o 

natural senso de moralidade dos indivíduos. Foi este o caso dos autos, em 

que o réu, na convivência e na condição de tio da vítima, praticou atos 

libidinosos com ela

Quanto à relevância da palavra da vítima em crimes como o narrado neste 

feito, é orientação assente na jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA 

VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO 

JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço 

fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos 

e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal 

entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite 

nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ. 2. É 

assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra 

da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses 

crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem 

testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, 

devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas 

nos autos". (AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 1º/2/2013). 3. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 

2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

21/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2013, 

destacado).

“PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE 14 ANOS. 

VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 

DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA. AGRAVANTE DO ART. 

61, INCISO II, ALÍNEA "H". BIS IN IDEM. 1. Nos crimes contra a liberdade 

sexual, a palavra da vítima, ainda quando se trate de criança, constitui 

prova de relevante valor, especialmente quando em consonância com os 

demais elementos do conjunto probatório. 2. A circunstância de ser a 

vítima menor de 14 anos é elementar do crime de atentado violento ao 

pudor com violência presumida, razão porque não pode ser utilizada 

também no agravamento da pena, para não ocorrer bis in idem. 3. Recurso 

parcialmente provido.” (TJDF; Rec. 2006.01.1.029039-8; Ac. 474.440; 
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Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; DJDFTE 27/01/2011; 

Pág. 140, destacado).

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. 

MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. O 

conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de 

estupro. O acusado tentou constranger a ofendida à conjunção carnal. 

Palavra da vítima revestida de vital importância, especialmente porque em 

harmonia com os demais subsídios de prova carreados aos autos. 

Descabimento da pretensão absolutória. ASPECTOS DA DOSIMETRIA DA 

PENA. Não há falar em alteração do apenamento basilar, porquanto pelo 

menos três dos vetores do art. 59 do Código Penal desfavorecem o réu, 

justificando, assim, o distanciamento da censura como realizado na 

sentença questionada. Aproximada a concretização da prática delitiva, 

descabido o redimensionamento do reconhecimento da tentativa. O crime 

de estupro, em qualquer uma de suas modalidades, configura crime 

hediondo, peculiaridade que acarreta a imposição do início da expiação em 

regime fechado. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS; ACr 70037718707; 

Gravataí; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 

02/12/2010; DJERS 17/12/2010, destacado).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 213 C/C 224, "A", E ART. 226, II, C/C ART. 

71 DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. 

INADMISSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. 

COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS 

AUTOS. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO 

RECORRENTE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E DE OFÍCIO 

READEQUAÇÃO DA PENA. Em se tratando de crime sexual, que 

normalmente ocorre às ocultas, a palavra da vítima é de amplo valor 

probatório, sobretudo se corroborada por todos os outros elementos de 

convicção contidos nos autos, em contraposição à contraditória negativa 

do acusado. Não se podendo aferir ao certo qual a causa de aumento que 

majorou a pena em metade, se uma causa de aumento da parte geral do 

CODEX penal ou se a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 

8.072/90(crime hediondo), expressamente revogada pela Lei nº 

12.015/2009, aplica-se no caso versando o princípio in dubio pro reo, para 

fins de extirpar a majorante.” (TJMT; APL 84500/2009; Juína; Primeira 

Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 09/03/2010; DJMT 

07/12/2010; Pág. 40, destacado).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME CONTRA A 

DIGNIDADE SEXUAL. PRETENSÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR 

ANEMIA PROBATÓRIA. REALIDADE DELITIVA E AUTORIA 

COMPROVADAS. CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA 

DA VÍTIMA MENOR COERENTE E HARMÔNICA COM OUTROS ELEMENTOS 

DE PROVA. CONCRETITUDE INAFASTADA PELA VERSÃO DO APELANTE. 

IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A versão 

apresentada pela vítima, ainda que de pouca idade, mas reveladora da 

realidade delituosa e ao lado de particularidades consentâneas com o 

normal acontecer das coisas e dos fatos da vida, não pode ser 

desprezada para análise de sua veridicidade em tema de delitos contra a 

liberdade sexual, ordinariamente praticada clam et occulta.” (TJMT; APL 

66602/2009; Nova Mutum; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos 

Ribeiro; Julg. 27/04/2010; DJMT 15/12/2010; Pág. 101, destacado).

Desta forma, não esmaece a certeza do crime e de sua autoria, frente ao 

depoimento da vítima, bem como das testemunhas, aliadas às demais 

provas coligadas nos autos.

Cumpre repisar a pertinência da causa de aumento de pena prevista no 

artigo 226, inciso II, do Código Penal, frente à relação de tio e sobrinha, 

existente entre o autor e a ofendida. [...]”

Destarte, consoante se denota dos depoimentos prestados pela vítima nas 

duas fases processuais, restou bem delineado, estreme de dúvidas ou 

contradições, a ocorrência das investidas sexuais praticadas pelo 

acusado em seu desfavor.

Outrossim, quanto a alegada ausência de materialidade pela defesa, 

tratando-se de ato libidinoso praticado contra vulnerável, caracterizado 

pela ausência de vestígios ou lesões, não impede que sua comprovação 

seja demonstrada pelo depoimento da vítima, quando em harmonia com as 

demais provas produzidas durante a instrução.

Nessa acepção, cotejando o depoimento da vítima com o arcabouço 

probatório aviado aos autos, vislumbro à fl. 179 a escala de trabalho do 

acusado no mês de novembro de 2014, dando conta que nos dias 13 

(treze) e 14 (quatorze) o expediente se encerrou antes das 17:00 horas, 

e nos dias 15 (quinze) e 16 (dezesseis) não houve prestação de serviço.

Diante desses dados, e considerando que a esposa do réu, Direne 

Cassiano Pontes, laborava nos dias úteis até às 18:00 horas, e aos 

sábados até o horário do almoço, conforme depoimento prestado em Juízo 

(fl. 124), aliado ao fato de que a vítima permaneceu na casa do réu entre 

os dias 13 (treze) e 16 (dezesseis) de novembro de 2014, de acordo com 

o depoimento de sua genitora e do padrasto (fl. 12 e 124), infere-se que o 

denunciado teve oportunidade de permanecer a sós com a menor, 

contradizendo a versão apresentada pela defesa em sede de alegações 

finais.

Ora, não é crível que o denunciado gaste mais de 01 (uma) hora no 

percurso entre sua residência e o local de trabalho, vez que este 

município não possui dimensões exorbitantes, tampouco a empresa 

Minerva S/A era localizada em local afastado do perímetro urbano, 

evidenciando que o réu chegava em sua residência bem antes de sua 

esposa, seja nos dias úteis (18:00 horas), ou no final de semana, que 

sequer estava laborando.

Ademais, conquanto a testemunha Thainara Batista Pinheiro aduza que 

permaneceu integralmente com vítima durante o final de semana em que os 

fatos ocorreram (fl. 124), o que seria suspostamente comprovado pelas 

fotografias às fls. 117/120, impende salientar que as imagens não são 

capazes de atestar, de modo incontestável, que o réu não permaneceu, 

em hipótese alguma, entre os dias 13 e 16 de novembro de 2014, sozinho 

com a vítima.

Pelo contrário, conforme já explicitado em linhas anteriores, os relatórios 

da escala de trabalho do réu corroboram a versão da vítima, à medida que 

consignam vários lapsos temporais em que a esposa do denunciado, 

Direne Cassiano Pontes, estava ausente, possibilitando, por 

consequência, a perpetração dos atos libidinosos contra a vítima.

Quanto as aduções da defesa de que o réu não possuía telefone fixo à 

época dos fatos, cuja circunstância abalaria o depoimento da vítima, 

porquanto teria ligado para sua mãe logo após o ato libidinoso, tenho que 

referido telefonema pode ter sido realizado por meio de um celular, já que 

a menor pode ter se confundido, devido a tenra idade e o caráter abrupto 

e traumatizante da violência sexual.

A par dessas considerações, inexistindo dúvidas quanto a conduta 

perpetrada pelo denunciado, posto que o conjunto probatório amealhado 

durante a persecução penal se afigura coeso e estreme de contradições, 

a apontar, as investidas sexuais praticadas em desfavor da menor, a 

prolação do édito condenatório é medida que se impõe.

Neste ponto, impende estabelecer os limites caracterizadores da conduta 

narrada na inicial acusatória, ou seja, verificar se os atos praticados pelo 

réu realmente configuraram atos libidinosos e, caso afirmativo, verificar se 

atingiram a consumação, com a efetiva satisfação da lascívia do agente.

Da consumação do crime sexual - ato libidinoso

No caso do ato libidinoso, sabe-se que referido ato se consuma com a 

prática de qualquer conduta diversa da conjunção carnal, aqui 

compreendida como uma atitude capaz de violar a dignidade sexual da 

vítima, resultante de uma intenção libidinosa por parte do agente.

Já a tentativa ocorre quando o agente é impedido de prosseguir na 

consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, 

do CP).

O Código Penal brasileiro não esclarece em que consiste efetivamente a 

conduta de praticar o “ato libidinoso”, relegando tal mister para a doutrina e 

jurisprudência pátrias. Contudo, não se tem um consenso acerca de quais 

atos efetivamente constituem agressão apta a violar a dignidade sexual da 

vítima a ponto de caracterizar o delito em comento.

 Entende-se, todavia, que a conduta do agente deve ser direcionada à 

satisfação da sua lascívia e/ou concupiscência, ou seja, o desejo sexual 

demonstrado, exteriorizado, buscado pelo agente na ocasião do delito.

Sobre o tema, preleciona o eminente Guilherme de Souza Nucci:

 “Ato libidinoso: é o ato voluptuoso, lascivo que tem por finalidade 

satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo oral ou anal, o toque em 

partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos 

dedos ou de outros objetos, dentre outros” (Código Penal Comentado, 11ª 

edição, p. 946).

Assim, tenho que os atos praticados pelo réu, conforme depoimento da 

vítima em Juízo (fl. 143), consistentes em retirar o órgão genital para fora 

de sua vestimenta, ora almejando praticar sexo oral, outrora sexo anal, 

nas palavras da menor “colocar o pênis no seu bumbum”, de fato, 

configuram atos libidinosos, em tese, capazes de satisfazer o prazer 

sexual.

Contudo, no caso em comento, logo que iniciada as investidas de cunho 

sexual, a vítima prontamente as repelia, interrompendo o ímpeto lascivo do 
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acusado, seja se escondendo embaixo da cama, seja ligando para sua 

mãe. Os toques íntimos, narrados somente na fase inquisitiva, em sua 

maioria, eram superficiais, cujo o intento principal do acusado era a 

felação ou o sexo anal, conforme o seguinte trecho extraído do 

depoimento especial (fl. 143):

“[...]Que já foi abusada pelo tio Josimar, por isso não gosta de falar dele. 

[...] Que vai fazer cinco anos que aconteceu, quando tinha seis anos de 

idade. [...] Que se lembra que o réu queria enfiar o pênis dele, motivo pelo 

qual se escondeu embaixo da cama. [...] Que estava no quarto do réu 

assistindo filme na televisão. [...] Que a tia estava trabalhando. Que o réu 

tirou o pênis dele para colocar no “bumbum” da declarante, contudo, ligou 

para sua mãe e esta a buscou. [...] Que não lembra de sua prima estar na 

casa. [...] Que o réu tentou colocar o pênis em sua boca, mas não 

conseguiu. [...] Que à noite foi quase a mesma coisa, ocasião em que o 

réu tentou colocar o pênis no seu “bumbum”. [...] Que ele disse “deita aqui 

comigo para assistir filme”. [...] Que ela foi ao telefone fixo ligar para sua 

mãe. [...] Que quando ligou para sua mãe o réu ficou quieto. [...]Que na 

primeira vez estava no quarto e na segunda na sala. [...]”

 Portanto, apesar da repulsiva atitude do acusado em importunar e abusar 

da vítima, praticando os atos libidinosos supramencionados, não tendo o 

réu progredido em seu intento criminoso, pelo que há de ser reconhecida a 

tentativa.

Desta forma, sem embargos às divergências existentes acerca da 

consumação do delito desta espécie, entendo que no presente caso, 

embora não se tenha comprovado a consumação do ato libidinoso diverso 

da conjunção carnal, o réu ultrapassou a esfera da cogitação e deu início 

à consumação do crime, cujo intento não foi concluído porque a vítima 

reagia às investidas, ora se escondendo, ora ligando para a mãe, 

interrompendo a continuidade do ato sexual.

 Infere-se da declaração da vítima que, apesar de o réu iniciar seu intento 

criminoso, mediante prática de atos libidinosos, esta sempre reagia a 

tempo de interromper o intuito delituoso.

Nesse sentido, reconhecendo a prática de estupro tentado em caso 

semelhante, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBANTE JUDICIALIZADO 

SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO APENAS EM 

RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA 

COM O ACERVO DE PROVAS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO 

PARCIALMENTE – DECISÃO UNÂNIME – DIVERGÊNCIA DE OFÍCIO DO 

REVISOR – RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE ESTUPRO – AGENTE 

QUE NÃO TEVE CONTATO ÍNTIMO COM A VÍTIMA – CONTATOS 

EFÊMEROS REPELIDOS PELA VÍTIMA – FRAÇÃO DE MÁXIMA DE 2/3 – 

FATOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2004 A 2006 [ANTES DA 

ALTERAÇÃO DA LEI PENAL – LEI Nº 12.015/2009] – EMBARGANTE QUE 

TERIA À ÉPOCA DO FATO PRATICADO ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA 

CONJUNÇÃO CARNAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. Se os 

atos libidinosos ocorreram nos anos de 2004 a 2006, ou seja, antes da 

alteração da lei penal [art. 217-A do Código Penal incluído pela Lei n° 

12.015, de 2009], observado a tempo do crime (CP, Art.4º), deve ser 

considerado o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 

momento do resultado. “Tratando-se de contatos efêmeros, imediatamente 

repelidos pela ofendida, tenho que o comportamento do agente não se 

reveste de grau de ofensividade compatível com a tutela penal reservada 

à consumação do tipo previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de 

vulnerável).”“Em observância ao princípio da proporcionalidade e 

individualização da pena, torna-se imperativo reconhecer a causa de 

diminuição da tentativa, já que, em razão da repulsa das vítimas, o agente 

não satisfez plenamente a sua lascívia, incidindo a reprimenda em patamar 

adequado para a conduta praticada.” (TJMT, Ap. nº 112412/2011) [...]” 

(TJMT – Apelação n. 53321/2013). (EIfNu 100513/2017, DES. MARCOS 

MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 

01/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

Em última análise, como consta da ementa acima, o reconhecimento da 

tentativa se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sancionando com menor gravidade fatos menos 

graves, uma vez que a conduta de tentar praticar a felação ou sexo anal, 

ou passar a mão nas partes íntimas, por breve período de tempo, não 

importa grau de invasividade e gravidade próprias da efetiva consumação 

do ato libidinoso ou a conjunção carnal.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATO 

LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ATUAL ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PROVA CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 

TENTATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. PENA REDUZIDA E REGIME ABRANDADO. 1. 

Condenação mantida porque comprovado que o acusado, em várias 

oportunidades, praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal 

com a ofendida, neta de sua companheira, consistentes em passar a mão 

em suas partes íntimas, como se infere dos relatos seguros da vítima, 

corroborados pelos depoimentos da conselheira tutelar que a assistiu, de 

seu noivo e de sua sogra. 2. Em atenção ao princípio da 

proporcionalidade, impõe-se punir de forma menos rigorosa o fato menor, 

pelo que vai reconhecida, de ofício, a tentativa com a consequente 

redução da pena e alteração de seu regime inicial de cumprimento. 

RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 

(Apelação Crime Nº 70074469420, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 25/10/2017)

É fato que não ficou comprovada nenhuma conduta mais acintosa por 

parte do réu no sentido consumar a felação ou o sexo anal, mas também é 

correto afirmar que ele, inequivocamente, exteriorizou o seu dolo libidinoso 

e deu início a tal desiderato ao tocar as partes íntima da vítima, ou tentar 

introduzir o pênis em sua boca ou ânus, mas não conseguiu consumar 

seu propósito por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam as 

reações da ofendida, que logravam êxito em fugir ou afastá-lo.

Na verdade, pelo exposto acima, o réu definitivamente iniciou a fase 

executória do crime.

Com isso, a conduta narrada na peça incoativa melhor se amolda à sua 

forma tentada, de modo que, desde já, com fulcro no art. 383 do Código de 

Processo Penal, desclassifico a conduta imputada ao réu na denúncia 

para a figura típica do art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

De outro modo, o Parquet pugna pelo reconhecimento da causa de 

aumento de pena insculpida no art. 226, II, do Código Penal, aduzindo que 

o agente é tio paterno da vítima (casado com a irmã de seu genitor), fato 

este evidenciado pela ofendida, testemunhas e pelo próprio réu.

Desse modo, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua 

condenação pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 14, inciso 

II, ambos do Código Penal.

Conforme já explicitado acima, as circunstâncias em que foram realizadas 

as ações delitivas caracterizam a prática do crime estupro de vulnerável 

na modalidade tentada, impondo a diminuição da pena na fração de um a 

dois terços. Outrossim, o quantum a ser diminuído deve ser analisado a 

partir do iter criminis percorrido pelo agente, vale dizer, apresentará 

variações correspondentes à maior ou menor proximidade da consumação 

do delito praticado.

No caso, tendo em vista que a vítima, quando das investidas do 

denunciado, prontamente repelia a iniciativa sexual, mantendo-se distante 

da consumação, de modo que a causa de diminuição deve ser aplicada em 

seu patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu JOSIMAR GARCIA DE CAMPOS, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 

217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, vez que não ostenta qualquer condenação transitada em 

julgado, conforme ficha extraída do Sistema Apolo; poucos elementos 

foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime é inerente ao delito, 

qual seja satisfazer a lascívia do réu, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias do delito são graves, tendo em vista que o réu tentou 

praticar ato libidinoso em face de sua sobrinha, no entanto, não será aqui 

valorada, por constituir causa de aumento de pena; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime.

 Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

acusado passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 08 

(oito) anos de reclusão.
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Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que 

mantenho a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do 

Código Penal, pelo que diminuo a pena do réu na fração de 2/3 (dois 

terços), passando a dosá-las em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão cada. Presente a causa de aumento tipificada no art. 226, II, do 

CP, pelo que aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la, 

definitivamente, em 04 (quatro) anos de reclusão.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, e §3º do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada é igual a 

quatro anos e o réu não é reincidente.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, de modo que a violência 

é presumida no delito praticado pelo condenado, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CP.

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que permaneceu 

solto durante toda a instrução processual.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 169396 Nr: 3631-19.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 169396

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Gilson Carlos Ferreira, 

OAB/MT nº 14.391, no montante de 05 URH, tomando em conta a natureza 

da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, 

bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236159 Nr: 820-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei da Silva Quintino, Edelson Mendes da 

Rocha, Adeclair Araujo da Silva, Valdir Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579/O, Defensor Público de Mirassol D´Oeste - OAB:, HELUI 

CALONGA ALI DAHROUGE - OAB:4300, JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098, Karinne Daydame Pedroso Rennó - 

OAB:18896, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888

 Processo/CI nº 236159

Vistos, etc.

Considerando a decisão judicial retro juntada, expeça-se ofício ao Juízo de 

Vilhena/RO, solicitando sua anuência quanto ao remanejamento do réu 

Adeclair, informando o pedido realizado por sua defesa (fls.1.605/1.615).

Ademais, determino que acompanhe o ofício a informação de que o réu foi 

condenado em primeira instância nestes autos e por isso encontra-se 

preso provisoriamente, de modo que se aguarda decisão de instância 

superior.

Por fim, cumpra-se a decisão de fl.1.623.

Às providências.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 867-05.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Dal Molin, Jandira Dal Molin, Roberto Dal 

Molin, Jonas Dal Molin, Lenira Maria Dal Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Raquel 

Mansanaro - OAB:SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:MT 3339-A, Ricardo Augusto Heck - OAB:20845/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Ricardo Augusto Heck, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 4368-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Ronsani Cassaril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani, Vacedir 

Ronssani, Juraci Ronsani, Nair Ronsani Pavoski, Valderes Terezinha 

Ronsani dos Santos, Eliane Francisca Ronsani Osorio da Gama, Jaqueline 

Ronsani, Lindacir Ronsani, Waldir Ronsani, Isaura Ronsani Harenza, Valmir 

Ronsani, Janete Ronsani Cassaril, Alexsandro Zingoski, Sirlei Faila Menin 

Ronssani, Salete Ronsani, Valdir Pavoski, José César Cassaril, Erminio 

Harenza, Ivone Padilha Ronsani, Carlos Osorio da Gama, Elmira Gregolim 

Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos, etc.

De proêmio, denota-se ausência de regular representação por parte do 

herdeiro Jorge Zingoski.

Desta forma, antes de proceder com a deliberação do pedido para 

expedição do alvará, intimem-se as partes para procederem com a 

regularização da representação processual do herdeiro Jorge Zingoski, 

considerando o Instrumento Particular de Partilha Amigável de Bens c/c 

Transação disposto nos autos às fls. 321/330.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providencias. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94795 Nr: 2929-03.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Anor Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A em 

desfavor de Tarcisio Anor Garbin, aduzindo ser credora da parte 

Requerida no valor de R$ 109.105,72 (cento e nove mil, cento e cinco 

reais e setenta e dois centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49158 Nr: 240-59.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Baltieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago José Fossati Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassius Zancanella - 

OAB:MT 9765-B

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que a intimação à fl. 64, acerca do 

conteúdo da decisão à fl. 63, não fora realizada na pessoa do Advogado 

do Executado Tiago José Fossati Bueno.

Desta forma, renove-se a intimação da decisão à fl. 64 na pessoa do 

Patrono do Executado Tiago José Fossati Bueno, Dr. Cassius Zancanella 

(fl. 26).

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação acerca do pleito às fls. 65/66.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76054 Nr: 4630-04.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Sousa dos Santos, Eulindo Cornelio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiaba - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Executado Eulindo 

Cornélio da Silva às fls. 58/61 e documentos às fls. 61v°/76, intime-se a 

parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco), 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 3543-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otulio Cesar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Raphael 

Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 

12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 71 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81342 Nr: 4234-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD - Distribuidora de Produtos para Informatica e 

telecomunicações Ltda. (Rede Distribuidora)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Cruz Moraleco de Oliveira & Cia Ltda. 

- Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi de Faria - 

OAB:7.245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação da parte Executada, não há que se falar em citação por edital, 

tendo em vista que não foram esgotadas todas as possibilidades de 

localização.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação 

que tentou localizar o seu endereço, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 258 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107826 Nr: 4862-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Marli Aparecida 

Cocato Badan em desfavor de Ronaldo Martins Badan.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 142/144, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 142/144 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil, para fins de:

REVOGAR a decisão proferida às fls. 95/101;

DECRETAR o divórcio de Marli Aparecida Cocato Badan e Ronaldo Martins 

Badan, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial, forte no 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda 

Constitucional nº 66/2010, c.c. o artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil, 

razão pela qual, oficie-se ao cartório competente para que proceda com a 

averbação na forma do art. 29, §1º, inciso I, da Lei n° 6.015/73.

DECRETAR a alteração do nome da divorcianda para o nome de solteira, 

qual seja Marli Aparecida Cocato, razão pela qual, oficie-se ao cartório 

competente para que proceda a devida alteração;

HOMOLOGAR somente a posse em relação ao “Lote urbano n° 07, da 

quadra 83”, porquanto ausente matrícula dispondo sobre a propriedade do 

imóvel, ao passo que só consta nos autos “Instrumento Particular de 

Contrato de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Urbano” às fls. 

34/45;

HOMOLOGAR o restante do acordo de partilha em sua integralidade.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Honorários conforme constou no acordo.

Determino o pagamento das custas na modalidade “pro rata”, sendo 50% 

para a Requerente e 50% para o Requerido, se de outra maneira não fora 

acordado.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98392 Nr: 5369-69.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRAYAN DA SILVA PEREIRA, ALINE DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação da parte Executada, não há que se falar em citação por edital, 

tendo em vista que não foram esgotadas todas as possibilidades de 

localização.

Nesta seara, importante é a lição do Doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, que assim dispõe:

“O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido provocado, 

sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, e quando 

houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo.” (GONÇALVES, 

Marcus Vinicius Rio. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p.313).

Nesse ponto, releva notar que somente fora tentada a citação da parte 

Executada por carta de citação, cujo resultados fora “Não Procurado” às 

fls. 66/69, quando, então, possível a citação por oficial de justiça.

Desta forma, cite-se a parte Executada por oficial de justiça, considerando 

que só tentada por carta de citação, em observância ao endereço 

declinado nos autos às fls. 59/60, quando, então, intime-se a parte 

Exequente para recolhimento da devida diligencia ou emolumento para 

carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52641 Nr: 183-07.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, AP, AP, FASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por Alana Saupinski Pasetti em desfavor do Município de 

Nova Mutum/MT.Com o regular trâmite do feito, fora proferida decisão 

saneadora às fls. 829/830, com a fixação dos pontos controvertidos e o 

deferimento de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e 

prova pericial.Decisão às fls. 932/934, nomeando médico perito para 

realização da prova testemunhal e incumbindo às partes o pagamento da 

perícia, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada.Quesitos 

pela parte Requerida às fls. 936/937 e pela parte Requerente às fls. 

938/939, sendo que os do juízo constam à fl. 933.O Médico nomeado às 

fls. 932/934, declinou da nomeação, sendo que através da decisão à fl. 

1012 fora nomeado novo médico perito.Proposta de honorários às fls. 

1018/1019 pelo Médico João Leopoldo Baçan, a qual fora impugnada pelo 

Município de Nova Mutum/MT às fls. 1022/1023.Manifestação do Senhor 

Perito à fl. 1025, concordando com a redução do valor dos 

honorários.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório. Decido.Pois 

bem.De proêmio, em relação a prova pericial, ressalto que esta será paga 

integralmente pelo Município de Nova Mutum/MT, uma vez que provado a 

ocorrência de dano corporal, incumbe à Requerida prova quanto a sua 

extensão, revogando a decisão às fls. 932/934 nesse ponto, 

considerando, ainda, os pontos controvertidos fixados na r. decisão às 

fls. 829/830.Porém, para melhor efetivação da prova pericial, em 

complementação e revisão a decisão às fls. 932/934, saliento que o seu 

desenvolvimento dar-se-á na seguinte ordem:1.Considerando a 

concordância pelo Senhor Perito à fl. 1025 com os valores apresentados 

pelo Município de Nova Mutum/MT às fls. 1022/1023, deve a parte 

Requerida providenciar o depósito integral do valor dos honorários 

periciais, no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43189 Nr: 2574-37.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuro Antonio Coradini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Machado Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Ricardo Zimmermann Lima - OAB:14492-A/MT, Rogério 

Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50753 Nr: 1803-88.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Edson Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, renove-se o cumprimento da decisão à fl. 46, no tocante a 

inserção do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, forte no 

art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, através do Sistema 

JusConvênio, a ser inserido pela Secretaria Judicial.

Intime-se a parte Exequente para recolhimento dos emolumentos devidos 

na carta precatória expedida, consoante despacho à fl. 60.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75800 Nr: 4378-98.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTG. Portaria da Amazonia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em desfavor de CTG Porteia da Amazônia.

A parte Exequente à fl. 34 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem 

custas e honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100539 Nr: 518-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Pires de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no prazo 15 

(quinze) dias, quanto ao pedido de desistência formulado pela parte 

Requerente à fl. 96.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45578 Nr: 1036-84.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vunibaldo Jose Ely

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, nos termos do art. 485, 7°, do Código de Processo Civil, e 

considerando o disposto pela parte Requerente às fls. 182/183, inclusive, 

pela apresentação da decisão administrativa à fl. 191, efetuo juízo de 

retratação positivo em relação ao disposto na r. sentença às fls. 177/179.

Desta forma, considerando a prolação de sentença meritória às fls. 82/86, 

e pelos julgamentos procedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região às fls. 96/97, 99, 107/108, 110, 171/172, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002421-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON RIEDIGER (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 

2015), para fins de regularizar o conjunto probatório da sua situação de 

pobreza. Cabe à parte postulante demonstrar, contabilmente e de forma 

detalhada o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária 

exigida, acostando documento hábil a comprovação de tal alegação, sob 

pena de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, nos moldes do 

art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Com o transcurso do prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 

22 de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002040-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por Banco Pan S.A. em desfavor de Eduardo dos Santos Andrade. A 

parte Autora aduz, em síntese, que convencionou junto a parte Requerida 

Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária do bem 

descrito na exordial. A parte Requerente alega que a parte Requerida 

tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que fora 

constituída em mora por meio de notificação, devidamente encaminhada 

para o endereço constante no contrato. Requereu a concessão de medida 

liminar que determine a busca e apreensão do bem indicado. Vieram-me os 
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autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de 

financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia constituição em 

mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da inicial e da prova convergida aos 

autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da medida 

liminar pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico 

que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora da parte Requerida mediante notificação devidamente encaminhada 

para o endereço constante no contrato. Posto isso, com fulcro no art. 3º 

do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-o com a parte Requerente ou com a pessoa indicada nos 

autos. Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, 

recolha a diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte 

Requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, 

igualmente contados da execução da liminar, exercer a faculdade contida 

no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências 

legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cinco dias após 

executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. O cumprimento da presente decisão fica 

condicionado a comprovação nos autos quanto ao devido recolhimento 

das custas judiciais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

22 de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RONSANI (EXECUTADO)

RODRIGO PEDRO RONSANI (EXECUTADO)

IVONE PADILHA RONSANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1000450-49.2018.8.11.0086 Nos termos da 

legislação vigente , impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça no Juízo Deprecado, a teor da certidão em 

anexo. Nova Mutum, 24 de outubro de 2018 Cristiany Ribeiro Rosa Rose 

Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79108 Nr: 2333-87.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJP Empreendimentos Imobiliários, Marcelo Antonelli, 

Paula Antonelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley dos Santos Lopes, LUZIMARA 

BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Ferreira de Brito Junior - 

OAB:GO 31.571, Maurilio da Silveira Alvim Junior - OAB:GO 36.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerida, por sua advogada, para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, para fins de 

intimação da litisconsortes LUZIMARA BATISTA DE ARRUDA, do inteiro 

teor da sentença de fls. 131/138, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93895 Nr: 2384-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmiro Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 61, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97707 Nr: 4896-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118427 Nr: 2982-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 75.

 Proceda a realização do estudo psicossocial com a adolescente em 

questão, por meio da equipe de Secretaria de Assistência Social do 

Município, avaliando-se, especialmente, se está enfrentando situação de 
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risco.

 Com o aporte do estudo psicossocial, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94412 Nr: 2680-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, afasto as preliminares de inépcia da inicial e impugnação 

à justiça gratuita. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à 

requerida Gumercinda Ferreira Batista da Silva. Não existindo outras 

questões preliminares pendentes de apreciação, DOU O FEITO POR 

SANEADO.Fixo como pontos controvertidos a confirmação da paternidade 

do requerente ROGÉRIO MORAIS PRUDÊNCIO pelos requeridos, GISELE 

DA SILVA REZENDE, GRACIELE FERREIRA DA SILVA e KLEBER FERREIRA 

DA SILVA.Em consequência, a fim de confirmar ou não a paternidade, 

determino a realização de exame de DNA por ambas as partes, o qual 

deverá ser realizado pelo laboratório Charles Darwin, localizado na 

Avenida dos Beija-Flores, 572N, Centro, Nova Mutum/MT.Saliento que a 

parte autora, muito embora seja beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita, deverá recolher o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 

reais), considerando que neste Estado não há órgão oficial responsável 

para a realização de exames periciais desta natureza às expensas do 

Poder Público.Intimem-se as partes para exercer o disposto no artigo 465, 

§ 1º.Fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para entrega do resultado do 

exame, contados da data da colheita do material genético das partes.Após 

a vinda do resultado aos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem e requererem o que entenderem de direito, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, segundo disposto no artigo 477, § 1º, do CPC.Por fim, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50705 Nr: 1758-84.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Radeski, Darci Provin, Silvana Provin, DIEGO 

MARCO PROVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A, LIMGER - Empresa de Limpezas 

Gerais e Serviços, Karoline Sinhoratti - ME, Jose Lino Xavier da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida Bassani - 

OAB:MT 17.446-B, Fernando Antonio Albino de Oliveira - 

OAB:22.998/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Coutinho Guedes 

Pinto - OAB:SC 3.899, Diogo Dias da Silva - OAB:167335-A/SP, 

Fernando Antonio Albino de Oliveira - OAB:22.998/SP, Rafael 

Bertachini M. Jacinto - OAB:235.654, Renata Moquillaza da Rocha - 

OAB:OAB/SP 291.997

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1004523-90.2018.8.11.0045 para o órgão 3ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE, consoante comprovante de fl. 453.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 3703-38.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C K F BERNARDES - CONSTRUÇÕES - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1010228-98.2018.8.11.0003 para o órgão 1ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, consoante comprovante de fl. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93431 Nr: 2127-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, CASSIANO RICARDO 

BOTELHO LIMA SERAGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Carlos Comin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 68/69, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75899 Nr: 4474-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igo Vander de Paula Leite, Odair Jose Tosatti, Lucinei de 

Souza Tosatti, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leite Tosatti Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 186/187, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96169 Nr: 3872-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC, JKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Matos Borges - 

OAB:11068-B, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954

 Ante todo o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para 

assegurar ao requerido WEBERTH MOREIRA BICALHO o direito de visitas 

ao filho JOÃO VITOR BICALHO, a ser exercido em fins de semana 

alternados, bem como as férias escolares do menor deverão ser divididas 

na proporção de 50% com a genitora e 50% com o genitor. No mais, 

intime-se a equipe multidisplinar do juízo para que realize trabalho de 

orientação e acompanhamento do infante, esclarecendo-o acerca da 

possibilidade da dupla paternidade, enviando o respectivo relatório a este 

juízo. Solicite-se a devolução da missiva expedida à fl. 228, devidamente 

cumprida, notadamente por se tratar de feito afeto a infância e juventude, 

o qual tramita com prioridade absoluta. Com o aporte dos relatórios de 

orientação e acompanhamento, bem como com a missiva devidamente 

cumprida, desde já, dou por encerrada a instrução.Em seguida, intimem-se 

as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem 

alegações finais, na forma de memoriais escritos, devendo a Secretaria 

Judicial desta vara primar pela juntada simultânea dos memoriais finais. 

Com a juntada dos memoriais finais, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para a emissão do respectivo parecer. Ao final, conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 4687-22.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1007085-96.2018.8.11.0037 para o órgão 3ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE, consoante comprovante de fl. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75738 Nr: 4312-21.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Alexandria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se à Secretaria a intimação do Instituto Nacional do seguro Social 

para a implantação do benefício previdenciário através dos sistemas 

informados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Caso ainda assim a referida autarquia permaneça inerte no prazo indicado 

às fls. 211, intime-se a parte autora para requerer o cumprimento 

provisório de sentença em face da Fazenda Pública e remetam-se os 

autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para julgamento do 

recurso de apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47265 Nr: 2689-24.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Dario de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciny Alves de Brito ("Maguila"), Maria 

Auxiliadora Figueiredo Lemes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Junior - OAB:10259

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70301 Nr: 2843-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1007091-06.2018.8.11.0037 para o órgão 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE, consoante comprovante de fl. 82, bem 

como do encaminhamento da CP para Boa Vista RR, via malote digital, 

consoante comprovante de fl. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70302 Nr: 2844-56.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente do encaminhamento das Cartas 

Precatórias, via malote digital , consoante comprovantes de fls. 90 e 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78621 Nr: 1893-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Eloiza Cristina Castelan, Marlon 

Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Krikor Kaysserlian - OAB:26797 

OAB/SP, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1007098-95.2018.8.11.0037 para o órgão 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE, consoante comprovante de fl. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49605 Nr: 685-77.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Batista Rodrigues Construtora Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e Terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322/MT, Lucimar Aparecida Karasiaki - 

OAB:6448/MT, Maria Rita S. Carvalho - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do seu procurador, 

para que fiquem cientes da distribuição da Carta Precatória, no PJE sob o 

número 1036651-78.2018.8.11.0041 para o órgão 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ, consoante comprovante de fl. 258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81496 Nr: 4329-23.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Carlos Lazarini Toccetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trifase Comércio e Automação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Adriano

 Fábio Adriano Mascarello - OAB:OAB/SC25.123, Gilda M.M 

Menezes - OAB:OAB/SC 27.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1004526-45.2018.8.11.0045 para o órgão 6ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE, consoante comprovante de fl. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 2384-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderurgicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 63, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103661 Nr: 2552-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Márcia Taffarel 

Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 79/80, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82297 Nr: 317-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti, Bruno da Silva Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 79, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89261 Nr: 4558-46.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Arruda Cruz - 

OAB:MT 12.642

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugná-la no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 4266-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Miguel Menolli, Loyde Panchoni Menolli, Jose 

Carlos Menolli, Marisa Panchoni Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arão Brilmann, Espólio de Dora 

Brilmann, Vital José Fialho Velho, Lea Tereza Brilmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE ALMEIDA 

BAUM - OAB:82331, CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - 

OAB:82820, GIOVANI RIBOLI BEIRIGO - OAB:82237, LUIS CLAUDIO 

EGYDIO DE CARVALHO - OAB:24065, LUIZ HENRIQUE ÁVILA AGYDIO 

DE CARVALHO - OAB:82390, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 

14.571-B

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76948 Nr: 537-61.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.L.HOTA - EPP, Valquíria Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Matheus Ribeirão Preto ME - 

Medicina Shop

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente do encaminhamento da CP, via malote 

digital, consoante comprovante de fl. 123.
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MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010136-14.2016.8.11.0086 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIANO DA SILVA GUEDES 

Endereço: Rua DAS OLIVEIRAS, 1830, APTO 03, JARDIM II, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: JOAQUIM 

BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A, REGIS FERNANDO 

NIEDERAUER DA SILVEIRA - MT0003756A POLO PASSIVO: Nome: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Setor 

COMERCIAL SUL, QD 5, 2º ANDAR, EDIFÍCIO EMBRATEL, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70310-500 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 
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retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010604-80.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES MONTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010604-80.2013.8.11.0086. EXEQUENTE: ANA PAULA RODRIGUES 

MONTEL EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca 

de petição de Id. 14447641. Após, nova conclusão. NOVA MUTUM, 27 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL ANDRE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista o teor do 

termo de audiência acostado aos autos, redesigne-se o ato, 

promovendo-se a correta intimação/citação da parte requerida. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 03 de 

outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DRONJEK SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001392-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICK DRONJEK SALES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de inépcia da 

inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Dano Moral proposta por 

Patrick Dronjek Sales em desfavor de Vivo S.A. Relata o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 
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Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o tempo em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 3 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RILDO MARTINS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000461-78.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE RILDO MARTINS SOBRINHO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido 

de juntada de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12505093 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c 

Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por José Rildo Martins 

Sobrinho em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não 
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demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pelo Reclamante, cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 222,87 [Duzentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 222,87 [Duzentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta 

e Sete Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, 

a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 3 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEM SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001384-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WARLEM SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 
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baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001353-84.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Presentes os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95, opino 

pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial. Adriano Espirito Santo 

ingressou com a presente Ação de Inexigibilidade de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade de Débito com Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c 

Indenização por Danos Morais em face de Ativos S/A Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Desta forma, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto ao pleito indenizatório, ressalto que a inscrição indevida por 

si só é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pela 

Reclamada, ao passo que o Reclamante não demonstra que esta é 

indevida e que também está sendo discutida judicialmente, não havendo 

assim que se falar em indenização por danos morais, diante da previsão 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese às razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-37.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENHUR ANTONIO GAMBETTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE LANGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010376-37.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: BENHUR ANTONIO GAMBETTA REQUERIDO: ATAIDE 

LANGER Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Reclamante encontra-se em 
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lugar incerto, não tendo sido localizada para intimações. No caso em 

questão, houve tentativa de intimação regular da parte Reclamante para 

que comparecesse a audiência de conciliação, porém, denota-se da 

certidão do Oficial de Justiça que o Reclamante não foi localizado no 

endereço indicado na inicial. Além disso, não houve comunicação de 

atualização de endereço no presente processado. Deste modo se deve 

entender, pois é imperativo legal que incumbe ao Reclamante indicar e 

manter atualizado o seu endereço, desde a petição inicial (arts. 106, II e 

274, § único, ambos do CPC), de modo que, quando necessário, seja 

possível intimá-la relativamente aos atos processuais que deverá 

implementar. Cumpre ressaltar que a extinção do feito por abandono de 

causa não é imediata. Após o prazo estabelecido para que o autor 

promova o andamento, o juiz terá, ainda, que determinar a intimação da 

parte pessoalmente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do chamamento judicial. Tal exigência decorre do dever de diálogo, 

o qual tem suas raízes no direito fundamental ao contraditório. Assim, se 

mesmo após a intimação a parte quedar-se inerte, é possível determinar a 

extinção do processo. Neste sentido a regra inserta art. 485 do CPC, é 

clara quando, em seu § 1°, diz que o juiz ordenará o arquivamento dos 

autos, no caso do inciso III, devendo, contudo, haver a intimação pessoal 

da parte para suprir a falta em cinco dias. Entrementes, a aludida intimação 

pessoal não foi promovida regularmente, por culpa única e exclusiva da 

parte Reclamante, que não manteve seu endereço devidamente atualizado 

nos autos. Destarte, caracterizada a negligência da parte Reclamante, 

única interessada no provimento jurisdicional pretendido, opino pela 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III e § 1°, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer 

que submeto a apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-95.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010204-95.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDAIR DA SILVA CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

plausível de sua ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Compulsando os autos, verifico que há petição do Reclamante pugnando 

pela redesignação da audiência de conciliação, bem como pela intimação 

do Reclamante via oficial de justiça, em razão de não ter seu patrono 

conseguido localizá-lo. Entretanto, é obrigação do Reclamante manter seu 

endereço atualizado, não cabendo a este Juízo a realização de tal 

diligência. Assim, opino pelo indeferimento do pedido de Id. 13502642. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS E SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000065-04.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS E SANTOS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 12909308] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 12961882], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 15 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-57.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIANE DA SILVA SOUSA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001176-57.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GLEYCIANE DA SILVA SOUSA CRUZ REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 15 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000459-11.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CICERA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 15404512. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 15 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001219-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NADIR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, quando da distribuição destes autos,não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 

de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001160-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SUELY ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 
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Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Suely Alexandre da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado pela Reclamante ou 

faturas inadimplidas. Provas estas que se existentes seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo 

que a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente 

de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o nome da Reclamante esteve 

com restrição por mais de dois anos aliada as inúmeras negativações 

posteriores, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A 

(ADVOGADO(A))

EDER CANUTO DE SOUZA OAB - MT23556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000650-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDESIO ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n.10011542 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Edesio Alves de Souza 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in reipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a 

má fé processual alegada pela Reclamada. Quanto ao pedido contraposto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 493 de 839



formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 10226646]. Opino, por fim, 

seja deferido ao Reclamante, desde já o levantamento do valor caucionado 

[Id. 10313225]. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000375-10.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCILENE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12318932 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto ao pedido de juntada de comprovante de endereço em nome da 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Desconstituição de Dívida 

c.c Reparação por Danos Morais proposta por Jucilene dos Santos em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 
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forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o período que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIO RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000422-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ERMINIO RIBEIRO FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Quanto a preliminar de incompetência do juízo com relação ao valor 

atribuído à causa, opino pela sua rejeição, considerando o disposto no § 

3º, do artigo 3º que prenuncia que “a opção pelo procedimento previsto 

nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 

estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12458908 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Erminio Ribeiro Filho em 

desfavor de Vivo S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 
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a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

nome do Reclamante esteve com restrição por mais de 03 anos, bem 

como, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO SEBASTIAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000440-05.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ODORICO SEBASTIAO DE ALMEIDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12469584 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c Pedido de 

Indenização por Danos Morais proposta por Odorico Sebastião de Almeida 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pelo Reclamante e cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 
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do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 404,14 [Quatrocentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 404,14 [Quatrocentos e Quatro Reais e Quatorze 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLY DA SILVA CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001137-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIELLY DA SILVA CAMPOS CURADO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Opino, ainda, pela retificação do polo passivo da ação, 

devendo constar como Reclamado Banco Bradesco S.A. Proceda a 

Secretaria com a retificação no Sistema PJE. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto à impugnação ao pedido de 

justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo 

Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Ademais, sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da 

gratuidade colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é 

assegurar a todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos 

comandos constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 

5º da Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o 

réu reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Assinalo que não há necessidade de realização 

de exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura da 

Reclamante aposta nos documentos que acompanham a petição inicial e 

aquela grafada no contrato apresentado pelo Reclamado são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o 

seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso  Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Katielly da Silva Campos Curado em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 
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Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Termo de Adesão a 

Produtos e Serviços – Pessoa Física e da Cédula de Crédito Bancário 

Limite de Crédito Pessoal acompanhados de cópia dos documentos 

pessoais, todos devidamente assinados pela Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 18 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000441-87.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ODORICO SEBASTIAO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. De ínicio, opino pela retificação do polo passivo da demanda no 

Sistema PJE devendo constar Banco Bradesco S.A. Proceda a Secretaria 

com a devida retificação. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12469644 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Odorico Sebastião 

de Almeida em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. No entanto, 

as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova 

mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES 

CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 
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DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

período que o nome da Reclamante esteve com restrição por mais de 02 

anos, bem como diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-61.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JILSON LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001124-61.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JILSON LEITE DA SILVA REQUERIDO: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. 

n.15070615 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 2064-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Scherer - 

OAB:101.010, Larissa Ina Gramkow Mesquita - OAB:MT 8.196

 “Vistos.

Embora o documento acostado à petição não apresente uma única 

assinatura sequer, desta vez, em respeito ao princípio da boa fé das 

partes e da ampla defesa, acolho o pedido e dou por justificada a 

ausência do acusado redesignando a audiência para o dia 29/10/2018, às 

13:30hs.

Conduza-se coercitivamente a testemunha Paulo Roberto de Castro que 

não compareceu apesar de ter saído intimado.

Aguardem-se os retornos das cartas precatórias já expedidas ou o 

decurso do prazo de cumprimento, e uma vez expirado, o que deve ser 
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certificado pelo Gestor, nos termos do artigo 222, §2.º, do CPP.

Considerando a certidão de fls. 287, vistas ao Ministério Público para que 

informe endereço da testemunha Magna Cristina Gomes Bezerra, no prazo 

de 05 dias, sob pena de preclusão.

Atualize-se o cadastro quanto a advogada que ora constituída, que 

deverá ser a que deve receber as intimações pelo DJe.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 4991-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção antecipada 

de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 30 de 

outubro de 2018, às 17h00min, para a oitiva da vítima.Cite-se o requerido, 

consignando-se no mandado citatório que por ocasião do cumprimento, o 

Oficial de Justiça deverá indagá-lo se este possui recursos para contratar 

defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação de Defensor 

Público, devendo o meirinho certificar o que lhe for informado.Intime-se o 

Requerido, para comparecer ao ato, devendo fazê-lo devidamente 

acompanhado por advogado, caso o tenha constituído. Salientando-se 

que, caso compareça desacompanhado de defesa técnica, será assistido 

durante o ato, pela Defensoria Pública. Intimem-se, fazendo constar que 

no mandado de intimação da vítima, que ela deverá comparecer com 30 

minutos de antecedência do horário marcado para audiência.Para o 

referido ato, intime-se também, a psicóloga do juízo Alessandra Cristina 

Salesse, a qual deverá conduzir a entrevista com a vítima.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122952 Nr: 4957-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Lucas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bento Jose de Alencar - 

OAB:MT 14.539

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 14/11/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107488 Nr: 4705-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Silva Costa, Wesley Thiago da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativa apenas para apresentar 

resposta à acusação em favor do réu Wesley Thiago da Silva, nos termos 

do art. 396-A do CPP, a Dra. Bruna Triches de Oliveira (OAB/MT 25.578), e 

arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no 

valor de 01 (um) URH.

Intime-se a causídica ora nomeada para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 2064-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Scherer - 

OAB:101.010, Larissa Ina Gramkow Mesquita - OAB:MT 8.196

 “Vistos. Embora o documento acostado à petição não apresente uma 

única assinatura sequer, desta vez, em respeito ao princípio da boa fé das 

partes e da ampla defesa, acolho o pedido e dou por justificada a 

ausência do acusado redesignando a audiência para o dia 29/10/2018, às 

13:30hs. Conduza-se coercitivamente a testemunha Paulo Roberto de 

Castro que não compareceu apesar de ter saído intimado. Aguardem-se 

os retornos das cartas precatórias já expedidas ou o decurso do prazo de 

cumprimento, e uma vez expirado, o que deve ser certificado pelo Gestor, 

nos termos do artigo 222, §2.º, do CPP. Considerando a certidão de fls. 

287, vistas ao Ministério Público para que informe endereço da testemunha 

Magna Cristina Gomes Bezerra, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão. Atualize-se o cadastro quanto a advogada que ora constituída, 

que deverá ser a que deve receber as intimações pelo DJe. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112702 Nr: 6607-52.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Amaral Hebel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Ederson Amaral Hebel, 

condenado à pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, 

substituída por 02 penas restritivas de direito, pela prática do crime 

tipificado no artigo 16, paragrafo único, inciso IV, da lei nº 10.826/2003.

Considerando que o Juízo de Lucas do Rio Verde/MT remeteu o presente 

feito a este Juízo e até o momento o reeducando não iniciou o cumprimento 

da pena, designo audiência admonitória para o dia 24/01/2019, às 

15h45min.

Intime-se o reeducando no endereço constante nos autos.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91690 Nr: 998-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HENRIQUE RODRIGUES, Cpf: 

01216965102, Rg: 87231577, Filiação: Sidney Antonio Rodrigues e Maria 

Raquel Rodrigues, data de nascimento: 10/06/1985, brasileiro(a), natural 

de Santo Inácio-PR, solteiro(a), soldador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia contra; CARLOS HENRIQUE RODRIGUES. Consta no 

caderno informativo que no dia 17 de março de 2016, na rua das 

Gardenias, nº 2346W, no Bairro Lirio dos Campos neste município o réu 

com vontade livre e consiente do caráter ilícito de sua conduta, subtraíu, 

para si, bem móvel alheio, consiente em 01 (um) centrífuga mulher nina 

soft, cor branca de propriedade da vítima Claudeci Silva Borges.ante o 

exposto, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput" do CP. 

denúncia em 28/09/2016 recebido a denúncia em 10/04/2018.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 113. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Ademais, quanto à representação 

pela prisão preventiva em face do acusado, tenho que deve prosperar, 

uma vez que ciente das condições impostas para concessão do beneficio 

de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal que responde, o réu 

mudou-se sem informar o respectivo endereço nos autos, descumprindo, 

assim, as referidas condições, o que impõe a revogação de sua liberdade 

provisória. Dispõe o artigo 312 que a prisão preventiva é medida de 

exceção, que poderá ser decretada quando houver prova do crime e 

indícios suficientes de autoria, desde que a medida seja necessária para 

garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica, aplicação 

da lei penal e conveniência da instrução criminal.Urge consignar, que, no 

vertente caso, tanto a materialidade, quanto os indícios da autoria, estão 

consubstanciados no boletim de ocorrência, no auto de apreensão, nos 

depoimentos das testemunhas, bem como no interrogatório do acusado 

prestado perante a Autoridade Policial, que confessara a prática delituosa. 

O fundamento da prisão preventiva do réu está, por sua vez, evidenciado 

na garantia da aplicação da lei penal, vez que este se mudara sem 

informar o endereço nos autos, colocando-se em lugar incerto e não 

sabido.Ante o exposto, estando sobejamente demonstrados os requisitos 

e fundamentos legais previstos pelo artigo 312, Parágrafo único, do CPP, 

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado Carlos Henrique 

Rodrigues, devidamente qualificado nestes autos, como forma de garantir 

a aplicação da lei penal.Expeça-se mandado de prisão com validade de 08 

anos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17406 Nr: 15-43.2006.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AGENOR BINO NETO, JULIA MARIA 

BORGES BINO, ISOLDA BINO NETA BRAVO, MAURICIO BORGES BINO, 

MARCIO VICENTE BORGES BINO, JOÃO GANDELMAN FONSECA BINO, 

ANA CLAUDIA BINO NASCIMENTO, VIRIATO BINO NETO, MARIA REGINA 

REZENDE BINO, MARIA APARECIDA BINO, GERALDO ALBUQUERQUE 

BINO, HAIRO ROBERTO BINO, ERICK VINICIUS CARDOSO BINO, ANA 

RITTA ANIELLE BINO, LINDINETH FERREIRA BINO, RAFAEL URQUISA BINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A., COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO REZENDE GONÇALVES 

- OAB:16.555, VLADIMIR DA COSTA NUNES - OAB:11.260/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Intimação da parte Requerida para proceder ao pagamento das custas 

processuais finais no valor de R$ 1.837,30 (um mil oitocentos e trinta e 

sete reais e trinta centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sobpena de ser 

lavrada certidão e inscrição em dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63218 Nr: 1923-91.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente para providenciar o prosseguimento do feito, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33328 Nr: 2938-37.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente para providenciar o prosseguimento do feito, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71380 Nr: 1280-65.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVAQ, FCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMEQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85024 Nr: 4506-44.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GOMES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso não tenha feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77692 Nr: 789-24.2016.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DA SILVA FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de autorização para permuta de imóvel pertencente a 

menor, relativamente incapaz, proposta por BEATRIZ DA SILVA 

FLORIANO, em face de LEONARDO SILVA CARVALHO e RAFAEL SILVA 

CARVALHO.

Conforme ref. 24 foi determinado à citação do terceiro interessado, 

RICARDO CARVALHO, pai do menor RAFAEL SILVA CARVALHO, porém a 

parte autora desistiu do presente feito (ref.32).

À ref. 32 o requerente informa ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, ante a ausência de 

necessidade de consentimento do requerido, uma vez que não foi citado 

até presente data.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, caput, do CPC.

Sem honorários, visto que não há triangularização da lide.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85781 Nr: 4931-71.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO NUNES DOS SANTOS, 

CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, JOÃO PAULO CORREIA RIBEIRO, 

WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, TÚLIO TOYAMA 

FALEIRO - OAB:19014/O

 Vistos.

Considerando-se o retorno dos autos e o trânsito em julgado do "decisum", 

determino a abertura de vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, para ciência e eventuais requerimentos.

Em seguida, expeça(m)-se guia(s) de execução de pena definitiva(s) e 

cumpram-se as determinações contidas na sentença condenatória e no 

acórdão.

Após, nada mais havendo, certifique-se e arquivem-se os autos com 

baixa, nos termos do artigo 1.563 da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99853 Nr: 394-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 203564.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/12/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65788 Nr: 1097-31.2014.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SOARES PAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente para providenciar o prosseguimento do feito, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108943 Nr: 5191-80.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYEIVER LUIZ BERTÉ, JOSIMAR VIEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA ROSA DA SILVA - 

OAB:23939/O

 Vistos.

Trata-se de auto de comunicação da prisão em flagrante de DYEIVER LUIZ 

BERTE e JOSIMAR VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado (s) nos 

autos, que foi (ram) preso (s) em flagrante em 20.10.2018, por volta das 

06h10min, por ter (em) praticado, em tese, as infrações penais previstas 

nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Durante o plantão regionalizado de final de semana do dia 20.10.2018, o 

Magistrado Plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em 

prisão preventiva, tendo sido o (s) flagrado (s) conduzidos para a unidade 

prisional da comarca de Água Boa-MT.

Analisados os autos, verifico a regularidade formal e material da prisão em 

flagrante, sendo hígidos os fundamentos e pressupostos que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva.

Nos termos do Provimento n.º 12/2017-CM, designo AUDIÊNCIA DE 

CUSTÓDIA para o dia 24 de outubro de 2018, às 16 horas (horário oficial 

de Cuiabá).

Oficie-se a Direção da UPNX requisitando a realização da escolta do 

preso. Oficie-se a Direção da UPAB solicitando autorização de saída para 

o autuado, esclarecendo que a escolta será feita por agentes 

penitenciários de Nova Xavantina.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76437 Nr: 279-11.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO JESUS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista as partes por 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105078 Nr: 3284-70.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELLI - ME, 
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LUANA LEYLIANE PERPETUA PIRES, MATHEUS NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARX – COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB-18.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 .Intime-se o exequente para impugnar, no prazo legal (art. 915 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84292 Nr: 4048-27.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCATENA PNEUS LTDA ME, ALBERTO 

APARECIDO DE SOUZA, ANA CRISTINA SCATENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:4603/MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104004 Nr: 2632-53.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifico a decisão de ref. 26 no que tange à data designada para a 

audiência instrutória, a qual realizar-se-á no dia 19/11/2018, às 16h20 

(MT).

Intimem-se as partes dos termos do “decisum” de ref. 26, com a 

retificação ora realizada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 1508-35.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifico a decisão de ref. 26 no que tange à data designada para a 

audiência instrutória, a qual realizar-se-á no dia 19/11/2018, às 16h00 

(MT).

Intimem-se as partes dos termos do “decisum” de ref. 26, com a 

retificação ora realizada.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000574-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA ONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000574-60.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MANOEL BARBOSA ONORIO REQUERIDO: INSS Vistos. I - 

Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação. II - Indefiro o pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada, pois os fundamentos trazidos 

pelo patrono da causa não evidenciaram a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não merecendo 

prosperar o pedido antecipatório (CPC, art. 294 e seguintes). III - Esclareço 

que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, 

resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. IV - Diante do Ofício circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 12/2017, encaminhado pela procuradoria Federal, 

DETERMINO, a priori, a realização de perícia e, para tanto, nomeio como 

médico perito o Dr. Adelmo F. Barros, que atende na Clinica Fêmina, 

situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT. V - 

Intime-se o perito dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do 

mandado as advertências dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, 

dos quesitos formulados pelas partes - isto é, na inicial e no ofício circular 

n°. 12/2017 -, bem como para que promova o agendamento, desde logo, 

da data em que os exames/vistorias necessários se efetuarão, ciente de 

que os trabalhos exigidos deverão serem realizados com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias à realização da audiência designada, e que, o 

laudo pericial deverá ser entregue em cartório pelo menos vinte (20) dias 

antes da referida audiência. VI - Fica desde já arbitrado para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos), limite máximo da Tabela II, do Anexo I, da 

Resolução 558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal. 

VII - Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local, devendo a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute 

importantes ao esclarecimento do perito. VIII - Entregue o laudo, 

manifeste-se a parte autora em 10 (dez) dias. IX - Em seguida, nos termos 

do art. 1º, inciso II, da recomendação Conjunta nº 1 de 15/12/2015 do CNJ, 

cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação, 

encaminhando-lhe o laudo da pericia judicial para requerer o que entender 

de direito. XI - Intimem-se. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-40.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO HILDO SEVERINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010464-40.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: FRANCISCO HILDO SEVERINO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Decisão->Determinação. No Id. 14420078 a parte autora 

informa a necessidade do fármaco XARELTO 20mg para regular 

prosseguimento de seu tratamento de saúde, dando conta da 

impossibilidade de sua substituição (Id.14420095). Assim, frente à 

situação apresentada, para concessão do tratamento, é necessária a 

observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

REsp 1.657.156/RJ (2017/0025629-7), que considerou ser obrigação do 

Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos 
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normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; 2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; e 3) Existência de registro do medicamento na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desta forma, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, demonstre nos autos a efetivação das medidas acima elencadas, 

nos termos do art. 985, I, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências. Nova Xavantina – MT, 24 de 

outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 81132 Nr: 2816-44.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kennedy de Oliveira Macaubas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Autor (fls. 64-66), os quais 

tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 64-66) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

de fls. 60-63.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 80705 Nr: 2586-02.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tempestivos os EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fl. 79), recebo-o para 

julgamento, ante a presença dos requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar 

contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas 

decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito 

de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

 Em exame às alegações da autora, verifica-se que objetiva simplesmente 

alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com a tese por ela 

suscitada ou com o resultado que deseja obter.

Em linhas gerais, a irresignação reside em ver modificado o direito material 

tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam via inadequada 

para o intento.

 Assim, nego-lhes provimento, porque não vislumbro obscuridade, 

contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81953 Nr: 3288-45.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3402-B/MT

 Vistos, etc.

Declaro encerrada a instrução.

Intimem-se as partes para querendo apresentarem memoriais em 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000525-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARANATINGA/MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA OAB - 550.450.651-49 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ILMA DA SILVA LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Por meio da petição que consta do ID. 15884437 , o Ministério 

Público Estadual pugna pelo bloqueio de ativos financeiros em contas 

bancárias do requerido, do valor suficiente ao custeio do procedimento 

cirúrgico para o paciente ILMA DA SILVA LUIZ. Ainda, salienta que a 

inércia do requerido em cumprir os comandos judiciais voluntariamente, 

bem como a urgência que o caso requer, justificam o pedido de bloqueio 

judicial no valor de R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais). É 

o necessário. Fundamento e decido. Da análise dos autos, verifico que o 

requerido não está cumprindo com a medida de urgência determinada no 

ID. 14452797 , para o procedimento cirúrgico do paciente ILMA DA SILVA 

LUIZ. Assim, com a finalidade de materializar a decisão que determinou o 

fornecimento do medicamento entendo que o pleito visando o bloqueio de 

verbas do Estado merece procedência. Nesse sentido, o Superior Tribunal 

de Justiça tem decidido, reiteradamente, pela admissão do “bloqueio de 

verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, 

especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou 

tratamento de saúde” (AgRg no RMS 39937/GO Agravo Regimental no 

Recurso em Mandado de Segurança 2012/0267578-4 – Ministro Herman 

Benjamin – Segunda Turma – j. 5.8.2014). Considerando que a parte 

requerente já cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 

02/2015/CGJ, trazendo o orçamento especificado, DEFIRO O PEDIDO de 

fls. 105/110, e DETERMINO o imediato bloqueio de R$ 5.650,00 (cinco mil 

seiscentos e cinquenta reais) em conta bancária do requerido, através do 

sistema BACEN-JUD, suficiente ao custeio do procedimento cirúrgico a 

paciente ILDA DA SILVA LUIZ. Com a resposta do bloqueio nos autos, 

determino seja oficiada à Clínica Frémissant (Dr. Jorge Kaum Júnior), para 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda com o agendamento 

da cirurgia a paciente ILDA DA SILVA LUIZ, comunicando ao Juízo quanto 

ao cumprimento da decisão. Após, transfira-se o valor à Clínica 

Frémissant (Dr. Jorge Kaum Júnior) cujos dados deverão ser informados 
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aos autos, com urgência. Expedido o alvará, intime-se a parte autora para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal (is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

o procedimento cirúrgico. Com a juntada da nota fiscal, nos termos do art. 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015 –CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de 

contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo para sentença. 

Ciência ao MP. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste para 

Paranatinga/MT, 24 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000858-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. REGO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODOMIRO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

SONIA ABADIA DE OLIVEIRA BORGES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como da audiência designada e, 

ainda, para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não traz aos autos comprovante de endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, ou 

justificar documentalmente a apresentação de documento em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000889-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (REQUERENTE)

ENIO ZANATTA (REQUERENTE)

WOLCER FREITAS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO XAVIER DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI DE FATIMA SABADIN SCARIOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não traz aos autos comprovante de endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, ou 

justificar documentalmente a apresentação de documento em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000863-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SULIS (ORDENADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000820-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MARIA ZYS (REQUERIDO)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (REQUERIDO)

CHARLINE PRISCILA PROENCA (REQUERIDO)

JOLMIR JOSE ZYS (REQUERIDO)

 

Diligência de Oficial Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local 

ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial 

de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDIR BOTINI RICIARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BERNARDINO OAB - 323.182.439-72 (PROCURADOR)

GISELLI PASSONI ZENATTI OAB - PR56502 (ADVOGADO(A))

OSMAIR BARBOSA DA SILVA OAB - PR67682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO PERIN (RÉU)

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (RÉU)

ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a ação na forma em que se 

encontra e RATIFICO os atos processuais praticados pelo juízo remetente. 

No mais, INTIME-SE o requerente para, em cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

UENISON GOMES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que a 

benesse da gratuidade de justiça encontra previsão nos arts. 98 e 

seguintes do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. In casu, a 

parte autora realiza seu requerimento de forma genérica, limitando-se a 

instruir a inicial com mera declaração genérica de hipossuficiência. Ocorre 

que a parte demandante se qualifica como “farmacêutico bioquímico” e 

traz aos autos elementos que permite aferir que o autor aufere ganhos 

mensais acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Imperiosa, portanto, a 

emenda à exordial. Deste modo, DETERMINO à parte requerente que, em 

15 (quinze) dias, junte aos autos documentos idôneos capazes de 

comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido, ou, querendo, pague as custas de distribuição, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000791-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000791-07.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: CLARICE FORTES XERENTE Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 04/12/2018 às 13:00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 4 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho 

Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000989-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO WITT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 
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informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000981-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não traz aos autos comprovante de endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, ou 

justificar documentalmente a apresentação de documento em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54642 Nr: 720-61.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Caetano de Mello Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Pedrebon, Maria Elza Predebon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio D Amore Mello - 

OAB:342.819/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56370 Nr: 1967-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Veloso Sousa, Francisco Sales da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HIGOR VELOSO SOUSA, Cpf: 

46038874852, Rg: 1352230, Filiação: Vanilde Sousa Veloso e Mauro 

Marques de Sousa, data de nascimento: 25/11/1995, brasileiro(a), natural 

de Novo Repartimento-PA, solteiro(a), servente e atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCO SALES DA SILVA, Cpf: 60344134350, 

Rg: 036754672009-0, Filiação: Luzanira Sales da Silva e Fraudes Silva, 

data de nascimento: 24/11/1987, brasileiro(a), natural de Barra do 

Corda-MA, solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de 

abril de 2014, por volta das 00h02min, no alojamento Lotufo, situado na 

Rua São Francisco Xavier,Centro, nesta Município e Comarca de 

Paranatinga-MT, o acusado Francisco Sales da Silva, agindo com 

consciência e vontade, tentou matar Carlos Barradas Santana e Higor 

Veloso Sousa, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente, provocando-lhes as lesões descritas e materializadas 

no auto de exaame e corpo delito de fls. 6/9 e consciência e vontade, 

tentou matar, valendo-se de uma arma branca tipo faca, Francisco Sales 

da Silva, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade 

do agente, provovando-lhe as lesões descritas e materializadas no 

prontuário médico de fls. 29. Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o 

denunciado Francisco trouxe a convivente da vítima Carlos Barradas 

Santana ao local supramencionado, o que deu a causaaa a uma 

discussão entre eles (o acusado e a vítima), durante a qual o acusado 

Francisco muniu-se de uma garrafa de vidro e desferiu-lhe golpes , vindo 

a causar-lhe as lesões corporais melhores descritas às fls. 6/9. Assim, 

diante das agressões sofridas por Carlos, o acusado Higor interveio, com 

o intuito inicial de defender a vítima,q uando o denunciado Francisco 

desferiu-lhe um golpe de garrafa,que o atingiu no pescoço, causando-lhe 

as lesões corporais descritas às fls. 13/16. Ato contínuo, agora com 

intenção homiciada, o acusado Higor, de posse de uma faca, desferiu 

vários golpes contra Francisco, vindo a casuar-lhe as lesões descritas às 

fls. 29. Os homicídios só não se consumaram porque as vítimas 

receberam imediato socorro.

Despacho: ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 282, §4º c/c 312, 

ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA 

dos acusados HIGOR VELOSO SOUSA e FRANCISCO SALES DA SILVA, 

como garantia da ordem pública e a fim de garantir a aplicação da lei penal. 

Expeça-se Mandado de Prisão Preventiva.Por fim, citem-se os acusados 

via edital, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, ambos do Código de 

Processo Penal.INTIMEM-SE. Às providências.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva 

MendesJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 22 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51172 Nr: 361-48.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Fatima Rauber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a retirada do presente 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 31-17.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magnólia Campanha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS VEIGA DE 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 31-17.2014.811.0044, Protocolo 

53903, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51020 Nr: 197-83.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Ines Johann Bevilacqua, Darcy 

Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Feitosa Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77540 Nr: 1052-23.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57223 Nr: 2581-82.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloisa Menezes Silva Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57216 Nr: 2574-90.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Maria Alves de Campos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57003 Nr: 2426-79.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Costa Filha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33121 Nr: 1359-50.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Chaves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32648 Nr: 888-34.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32616 Nr: 856-29.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Joaquim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT
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 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77541 Nr: 1053-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77539 Nr: 1051-38.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77359 Nr: 979-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77333 Nr: 964-82.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77332 Nr: 963-97.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57592 Nr: 2833-85.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Mayumi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57219 Nr: 2577-45.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena de Oliveira Martins Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57001 Nr: 2424-12.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 2373-98.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Mesquita da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54769 Nr: 835-82.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Leorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31233 Nr: 1667-23.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elma Célia de Souza Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para informar se houve o cumprimento integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88250 Nr: 1600-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CEJUSC

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

para o dia 13/12/2018 às 13:00, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que 

traga seu cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000397-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOALENA AIRES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CHAVES NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000397-63.2018.8.11.0023 

Valor da causa: $1,900.00 POLO ATIVO: Nome: PASCOALENA AIRES DE 

BRITO Endereço: Rua Cristal, 49, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO CHAVES NASCIMENTO 

Endereço: Avenida Brasil, 1230, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000304-03.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLENE DA SILVA SANTOS 99806819187 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLENE DA SILVA SANTOS OAB - 998.068.191-87 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000304-03.2018.8.11.0023 Valor da causa: $33,922.25 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - 

SICREDI NORTE MT Endereço: Av. Tancredo Neves, 586, 1 andar, Setor 

Sul, Centro, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SHIRLENE DA SILVA SANTOS 99806819187 Endereço: RUA DA SAÚDE, 

284, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Nome: SHIRLENE DA SILVA SANTOS Endereço: RUA DA SAÚDE, 284, 

CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(UMA) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de busca/apreensão/citação, com posterior 

remessa do comprovante aos autos. , 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86585 Nr: 3322-83.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ORTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 (...)Posto isso, de acordo com o art. 111, parágrafo único, da Lei nº 

7.210/1984 (Lei de Execução Penal), realizo UNIFICAÇÃO DAS PENAS 

entre os processos 1) Numeração Única: 309-11.2014.811.0111 – Código: 

54007 – Vara Única da Comarca de Matupá/MT; 2) Numeração Única: 

3056-96.2017.811.0023 – Código: 86170 – 2ª Vara de Feitos Gerais da 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, totalizando 12 (doze) anos e 2 (dois) 

meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, PORÉM 

RESTANDO A CUMPRIR NA PRESENTE DATA O MONTANTE 9 (nove) anos 

e 24 (vinte e quatro) dias de RECLUSÃO e ao pagamento de 30 (trinta) 

dias-multa. Fixo o regime inicial para o cumprimento da nova pena 

unificada como sendo o fechado, em razão da quantidade da pena 

unificada, após o desconto da detração, ser superior a 4 (quatro) anos, 

havendo ainda reiterada reincidência específica na última sentença 

(Numeração Única: 3056-96.2017.811.0023 – Código: 86170 – 2ª Vara de 

Feitos Gerais da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT), demonstrando o 

recuperando que ainda não se encontra apto a retornar ao convívio social, 

nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, a “contrario sensu”, do 

Código Penal. Fixo o termo inicial para cálculo de novos benefícios como 

sendo a data da última prisão (05/09/2017) com a pena que restava a 

cumprir da referida data, conforme entendimento do STJ no REsp 

1.557.461, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15/3/2018. Reconheço o 

direito a remição ao recuperando, referente aos meses de fevereiro/2018; 

março/2018; abril/2018; maio/2018; junho/2018; julho/2018; agosto/2018; e, 

setembro/2018, descontando de sua pena 56 dias em razão do trabalho 

em regime fechado, com fulcro no artigo 126, § 1º, inciso II, da LEP. 

Indefiro o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto em 

razão do não cumprimento do tempo necessário para a progressão 

pretendida após a realização da unificação das penas.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89873 Nr: 1214-47.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ORTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 Executivo de Pena Provisório

Processo nº 1214-47.2018.811.0023

Código nº 89873

Recuperando: Jeferson Orti da Silva

D E C I S Ã O

Em consulta ao site do TJMT, verifica-se que os recursos interpostos 

pelas defesas de Izailson Diniz Costa e Jeferson Orti da Silva na Ação 

Penal (Numeração Única: 3056-96.2017.811.0023 – Código: 86170 – 2ª 

Vara de Feitos Gerais da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT) foram 

desprovidos, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida 

(acórdão em anexo), restando prejudicado o pedido formulado pela 

Defesa às fls.33-38.

Desta forma, proceda-se a soma/unificação das penas junto ao Executivo 

de Pena Definitivo (Numeração Única: 3322-83.2017.811.0023 – Código: 

86585 – 2ª Vara de Feitos Gerais da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT), 

consoante disposto no artigo 1.549 da CNGC.

Após, certificada a soma/unificação em ambos os feitos, arquivem-se 

estes autos (Executivo de Pena Provisório – Numeração Única: 

1214-47.2018.811.0023 – Código: 89873 – 2ª Vara de Feitos Gerais da 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT).

Ciência ao MPE.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67606 Nr: 1370-74.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMINO BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A

 Processo nº 1370-74.2014.811.0023

Código nº 67606

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Consoante consulta realizada por esse Magistrado, BLOQUEIO RESTOU 

PROCEDENTE, consoante comprovante em anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado.

Após, intime-se o exequente para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107964 Nr: 5392-74.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA EUNICE CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, David 

Celson Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozilde Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas Encenha - 

OAB:OAB/MT 9978A

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151928 Nr: 8843-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Correa de Freitas, Sebastião Nunes de 

Freitas, Marcelo Correa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu o réu à pagar 

o valor de R$4.482,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos), com todos devidamente corrigidos desde o 

desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.Em razão da sucumbência 

recíproca, cada parte arcará com as despesas e custas que despendeu 

(CPC, art. 86). No tocante aos honorários advocatícios, considerando o 

disposto no art. 85, §14º do CPC, cada parte arcará com honorários em 

favor do (s) advogado (s) da parte contrária, que ora arbitro em 

R$1.000,00 (mil reais), para ambos, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153961 Nr: 9888-78.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL SILVA GUIMARAES, Sandra Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 2744-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos na mesma petição os cálculos atualizados e o nº do 

CPF/CNPJ do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164576 Nr: 2412-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR SILVA SEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei 

911/69, julgo PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na peça madrugadora, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Levante-se o depósito judicial, se for o caso, facultada a venda 

pelo autor, na forma do artigo 3º., § 1º., do Decreto-Lei 911/69.Cumpra-se 

o disposto no artigo 2º., do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN 

respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias 

autenticadas dos mesmos aos autos.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10%.As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente.P.R.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6706 Nr: 388-81.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcírio Echeverria Pleutin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3565

 Autos do processo nº 388-81.2000.811.0013

Código nº 6706

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 229/230, no 

montante de R$ 218.892,85 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e noventa 

e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado às fls. 231/245; sobre o CPF: 312.492.211-53 b) havendo 

bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria 

a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação 

do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio 

de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo 

de penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte 

devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 
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processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 3277-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 Autos do processo nº 3277-51.2013.811.0013

Código nº 85664

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 161 no 

montante de R$ 60.289,56 (sessenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), conforme cálculo de atualização acostado à 

fl. 161 vº; sobre o CNPJ: 05.257.847/0001-70; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição 

de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347).

 V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE OLIVEIRA LIBORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI MARTINS DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

HENRIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência redesignada 

para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA ARRUDA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W F FARIA M E - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência redesignada 

para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001638-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JLC CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14h31min. Intimação da parte promovida para cumprir a decisão judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002350-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 513 de 839



Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE FREITAS COUTINHO (REQUERENTE)

LUIZ BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e 

da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente 

Procedente o pedido inicial, para CONDENAR o Reclamado, a pagar a parte 

Reclamante, o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelos 

danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a da data do 

evento danoso. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. "

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000598-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OTÍLIO NUNES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 22 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000446-34.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. (RÉU)

Outros Interessados:

EDILENE GOMES DE CAMPOS MATOS OAB - 012.076.931-03 

(REPRESENTANTE)

V. G. B. (REPRESENTADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO – AUDIÊNCIA PARTES – ADVOGADOS – 

TESTEMUNHAS – PERITOS – ASSISTENTES – TERCEIROS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO (A) MM. (ª) JUIZ (A) Luciana Braga Simão Tomazetti 

NÚMERO DO PROCESSO:1000446-34.2018.8.11.0014 ESPÉCIE: AÇÃO DE 

ALIMENTOS PARTE AUTORA:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

substituição processual ELIDELE GOMES DE CAMPOS MATOS PARTE 

REQUERIDA:. ANTÔNIO CARLOS BEZERRA INTIMANDO(A, S): EDILENE 

GOMES DE CAMPOS MATOS, Rua das Alamandas, bairro Bela Vista, 

(próximo a Escola José Dias Coutinho), Poxoréu MT DATA, HORÁRIO E 

LOCAL DA AUDIÊNCIA: A audiência se realizará no dia, 11/12/2018 às 

horas 13:00 horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO das pessoas acima 

qual i f i cadas para comparecer  à  aud iênc ia  des ignada . 

DESPACHO/DECISÃO:cópia anexa ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o, do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo 

se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência de conciliação e 

saneamento, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), 

ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados 

os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. Poxoréu - 

MT, 24 de outubro de 2018. Luciana Nigro Antiga Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Euclides da 

Cunha S/n Bairro: Santa Luzia Cidade: Poxoréu-MT Cep:78800000 Fone: 

(66) 3436-1250.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 968-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO. Vistos. Considerando os depoimentos colhidos na data de hoje e 

os pareceres das equipes técnicas, bem como o parecer do Ministério 

Público, motivo pelo qual DETERMINO o desacolhimento do menor na 

presente data. Por fim, determino que seja dada continuidade ao 

acompanhamento psicológico do infante com o psicólogo do município, 

qual seja o Sr. Wallace Rodolfo Pereira da Silva – CRP-18/03838. Ainda, 

determino a continuidade do acompanhamento da equipe do CRAS, bem 

como da equipe multidisciplinar da casa lar com a genitora e o infante, 

devendo aportar nos autos relatório mensal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66581 Nr: 440-49.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tio Carlos de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Izidoro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 VISTO,

I – RELATÓRIO.

Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada por TIO CARLOS DE ASSIS em 

face de EDSON IZIDORO DA CRUZ, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em síntese, narra o autor que foi beneficiário da doação de um (01) imóvel 

urbano realizada pelo Município de Poxoréu/MT aos 04.11.1982, sendo que 

o requerido, desde os idos de 2010, passou a ocupar o referido bem, sob 

a alegação de que havia o comprado do Sr. Onofre Alves Borges, em que 

pese o demandante seja o real proprietário da coisa.

Nesse contexto, postula pela procedência da ação para que seja 
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declarada a propriedade do autor em relação ao imóvel, condenando o 

requerido a restituir o mesmo, com todos os frutos e rendimentos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/15 e 18/18v.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação advogando a 

improcedência da ação e aduzindo a prescrição aquisitiva como matéria 

de defesa. Argumenta, por conseguinte, que é adquirente de boa-fé do 

imóvel, mormente porque a compra e venda foi realizada mediante a 

outorga de poderes da ex-mulher do requerente, a qual alegava que 

possuía o direito à propriedade em virtude da partilha de bens por ocasião 

do divórcio do casal e, ainda, que está na posse do bem desde setembro 

de 2009, local onde edificou a residência de sua família (fls. 23/49).

Sobreveio impugnação à contestação (fls. 51/67).

Proferido despacho saneador foi determinada a produção de prova 

testemunhal (fls. 80/81), a qual se perfectibilizou às fls. 114/116, tendo as 

partes apresentados os derradeiros memoriais às fls. 117/129.

Formalizados os autos para a prolação de sentença, verificou-se que a 

mídia audiovisual não encontrava-se encartada aos autos, além de que 

não havia cópia no back-up deste juízo, razão pela qual foi designada 

nova data para a colheita dos depoimentos (fls. 131/131v).

Realizada nova oralidade, as partes ratificaram as alegações finais já 

apresentadas (fls. 137/139).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento.

II – MÉRITO.

II.1 – DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA.

De início, urge registrar que a ação reivindicatória pressupõe de um lado 

um proprietário não possuidor que age em face de um possuidor não 

proprietário.

Sobre o tema, Ovídio Araújo Baptista da Silva leciona que:

“Costuma-se dizer que a ação de reivindicação é a ação do proprietário 

sem posse contra o possuidor não proprietário. Esta idéia que se faz da 

ação reivindicatória, ainda que não seja propriamente incorreta, é 

insuficiente para que se obtenha com ela uma conceituação aceitável 

dessa demanda. Inúmeras poderiam ser as ações atribuídas ao 

proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário. A ação 

meramente declaratória seria o exemplo mais óbvio. Se é correto dizer que 

a reivindicatória compete ao proprietário sem posse contra o possuidor 

não proprietário, ainda seria necessário explicitar que a ação de 

reivindicação tem por fim a obtenção da posse contra o possuidor que a 

sentença haverá de reconhecer, para que a ação tenha êxito, que detém 

injustamente a posse da coisa reivindicanda”. (in Código de processo civil: 

execução obrigacional, execução real, ações mandamentais, vol. 2, 4.º 

ed. rev. e atual., 2000, p. 219.).

Entretanto, o sucesso da ação reivindicatória presume a confluência de 

três fatores: em um primeiro momento, exige-se que a propriedade que o 

titular ostente seja de caráter atual — ou seja, deverá ter o jus possidendi, 

malgrado tenha sido privado do jus possessionis; na sequência, deverá 

demonstrar, de forma cabal e pormenorizada, a exata individuação do bem 

reivindicando, de forma a identificá-lo perfeitamente.

 Anote-se, além disso, que o ordenamento jurídico existente exige, 

igualmente, que, a par do fato de o domínio da coisa reivindicada pertencer 

ao requerente, deve haver a demonstração de que o requerido a retém, de 

forma injusta, em seu poder. Nesse pormenor, a noção de posse injusta 

diz respeito àquela cuja aquisição repugna ao direito como um todo — 

acepção genérica; vale dizer, constitui posse injusta, aquela exercida por 

quem esteja infringindo o pleno gozo do direito de propriedade alheia, sem 

fundamento jurídico para tanto.

Todavia, ao excursionar detidamente o caderno processual, denota-se 

que a pretensão autoral não merece guarida. Explico.

De logo, extrai-se que a inicial veio instruída com cópia da matrícula do 

imóvel que atesta que o autor é, deveras, o proprietário do lote objeto da 

reivindicação (fls. 15). Não obstante, a sentença cuja cópia encontra-se 

acostada às fls. 64/65, dá conta que o referido imóvel deixou de pertencer 

ao requerente, ainda que formalmente, desde o ano de 2007, pois em sede 

da partilha de bens em ação de divórcio a coisa passou à propriedade da 

Sra. Francisca Belmont.

Aliás, vale trazer à baila as declarações prestadas pela referida senhora, 

que embora tenham sido arrolada pelo demandante trouxe ao 

conhecimento do juízo informações que convergem a tese perquirida pela 

parte ré, especificamente em razão das inúmeras contradições existentes 

em seu depoimento:

“(...) tenho conhecimento desses fatos (...) o Onofre me ligou e disse que 

eu precisava passar uma procuração para vender a casa (...) eu não sei 

ler, quando eu vi já tinha assinado os papeis (...) nessa época já estava 

divorciada (...) eu questionei que a casa estava no nome do Tio Carlos (...) 

quando eu separei, o Juiz de Anastacio passou o direito de eu ficar com a 

casa e ele ficou com os móveis (...) o terreno era do Tio Carlos de Assis 

(...) o Onofre não falou que a procuração era pra vender a casa, mas 

quando ele me ligou eu falei que não podia vender a casa porque ela 

estaria em nome do Tio Carlos (...) o Tio Carlos esteve aqui em Poxoréu e 

o Onofre me ligou falando que o Tio Carlos estava querendo entrar nas 

pequenas causas para reaver a casa (...) eu não tenho conhecimento 

desse dinheiro, ele não caiu na minha conta (...) eu entreguei a chave da 

casa ao Onofre para ele achar um comprador e vender, mas não pelo 

preço que ele vendeu (...) essa venda foi realizada em 2009 (...) a casa 

estava na posse do Sr. Edson (...)”. (Informante Francisca Belmont)

Com efeito, a par do manancial probatório constante do bojo dos autos, 

pode-se constatar que foi realizado o negócio jurídico de compra e venda, 

sendo que o autor e a Sra. Francisca Belmont tinham pleno conhecimento 

desse. Porém, percebendo, após longo interregno, o baixo valor atribuído 

ao imóvel quando de sua alienação, pretendem reaver a propriedade da 

coisa.

Desta exegese, tem-se que a via eleita pelo autor não parece adequada. 

Sem maiores digressões, tem-se que o requerente deveria ter manejado 

ação anulatória do negócio jurídico, porém não o fez.

A despeito de tal conclusão e consoante já afirmado alhures, a pretensão 

reivindicatória também é descabida porque o autor não possui o jus 

possidendi atual do imóvel, o qual estaria sob os cuidados do requerido há 

aproximadamente 10 (dez) anos, sem levar em consideração, ainda, o 

período que o bem já estava abandonado em virtude da mudança do 

demandante para a cidade de Anastácio/MS.

À guisa de ilustração, veja-se as declarações do próprio requerente:

“(...) não tem muito que eu separei da Francisca, mas que eu sai de 

Poxoréu tem muitos anos (...) eu fui para lá não sei o que fazer, porque 

aqui é meu lugar (...) tem mais ou menos 10 (dez) anos que eu sai daqui 

(...) lá em Anastacio a gente se divorciou, o doutor lá falou que Juraci tinha 

direito a casa (...) tenho conhecimento que a Francisca colocou o lote à 

venda aqui em Poxoréu (...) eu sei que a Francisca teve uma conversa, 

mas não deu autorização para o Onofre vender essa casa (...)”. 

(Requerente Tio Carlos de Assis)

Pertinente, ainda, esclarecer que não cabe ao juízo digressionar quanto a 

validade do negócio na ação reivindicatória, ainda que haja indícios de que 

esse foi desvantajoso para a parte alienante.

Logo, não restando comprovados todos os requisitos exigidos para a 

reivindicação da propriedade, a improcedência da ação é medida que se 

impõe, conforme remansoso entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 

1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE 

INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

VALOR MAJORADO PARA A QUANTIA EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR 

CENTO) DO VALOR DA CAUSA – QUANTUM ADEQUADO AOS 

PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC – 

MONTANTE QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

RECURSO DE ELIEZER FERNANDES CONHECIDO E DESPROVIDO – 

RECURSO ADESIVO DE MÁRIO VIEIRA CINTRA E JANI MARI VIEIRA 

CINTRA CONHECIDO E PROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial 

disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se 

encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação 

reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de 

propriedade, de outro título ou contrato que autorize a posse sobre a 

coisa. Não comprovado que os apelados exercem a posse injusta sobre o 

imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a 

medida que se impõe. A verba honorária sucumbencial, quando arbitrada 

em valor mínimo e havendo a interposição de recurso, merece ser 

majorada, observando os critérios impostos pelo art. 85 e §§ 2º e 11 do 

CPC.A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, 

por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o 
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direito ao contraditório e à ampla defesa”. (TJMT, Ap 48852/2017, 3ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.08.2018)

II.2 – DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO.

No presente caso, tem-se que a pretensão é procedente.

Isso porque, o usucapião especial urbano, previsto no art. 183 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preceituou que:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 

o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 

rural”.

Os requisitos explicitados no artigo supra transcrito são: que a área 

usucapienda seja urbana; que não ultrapasse duzentos e cinquenta 

metros quadrados; que o usucapiente utilize a área para a sua moradia ou 

de sua família e que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Tal forma de usucapião ainda preceitua que a posse ad usucapionem há 

de ser ininterrupta e sem oposição, pelo período de cinco (05) anos. Isto 

significa que a posse de prescribente deve ser contínua, bem como 

mansa e pacífica.

 Neste diapasão, exige a Lei Maior o animus domini, ou seja, o de que o 

prescribente deve possuir como sua, com intenção de dono, área urbana 

de até duzentos e cinquenta metros quadrados.

Sob esse enfoque, verifica-se dos autos ser inconteste que o requerido 

não possui outras propriedades, bem como que reside no imóvel urbano 

juntamente como sua família. Indene de dúvidas, também, que o bem é 

menor que 250m² (duzentos e cinquenta metro quadrados), consoante 

matrícula de fls. 15.

Por fim, restou comprovado que o requerido exerce a posse mansa e 

pacífica do imóvel, por mais de cinco (05) anos, o que é convergido pelas 

seguintes declarações, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa:

“(...) eu sei onde mora o Sr. Edson (...) ele mora nesse local há mais ou 

menos 10 anos (...) lá mora o Sr. Edson e a família (...) eu comprei uma 

casa ao lado do Sr. Edson, mas antes eu não sei quem morava lá, porque 

só tinha um barraquinho lá (...) desde que entrou no lote o Sr. Edson 

melhorou a estrutura da casa (...) eu sei que na mesma época que eu 

estava arrumando minha casa ele também estava trabalhando no terreno 

dele (...) não sei de outra casa do Edson (...) não sei nada a respeito do 

negócio (...) lá era um terreno bem danificado, em cima de um morro (...) 

eu não sei se a construção era casa, tinha uma meia água no lote (...) não 

conheci os antigos donos do terreno do Edson (...)”. (Testemunha 

Vilebaldo Pacheco Lopes)

Importante destacar, ainda, que embora a esposa do requerido não figure 

no polo passivo desta ação, nada impede o reconhecimento da aquisição 

de propriedade pela usucapião em favor do casal, pois a referida cônjuge 

encontra-se devidamente qualificada no feito conexo.

Com essas considerações, a procedência da exceção de usucapião é 

medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo, JULGO IMPROCEDENTE a ação reivindicatória. Por outro 

lado, ACOLHO a exceção de usucapião para DECLARAR a aquisição de 

propriedade do imóvel caracterizado às fls. 16 em favor de Edson Izidorio 

da Cruz e Almerita Pereira da Cruz.

Via de consequência, CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO 

a exigibilidade da cobrança, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade de justiça.

Precluso o presente decisum, EXPEÇA-SE mandado para o respectivo 

registro, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, ex vi o 

disposto nos artigos 167, I, n.28, c/c 168 e 226, todos da Lei nº 6.015/73.

Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem 

a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o 

art. 1.006, da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78218 Nr: 252-51.2018.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Izidoro da Cruz, Almerita Pereira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tio Carlos de Assis, Francisca Belmont

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação de usucapião especial constitucional ajuizada por 

EDSON IZIDORO DA CRUZ e ALMERITA PEREIRA DA CRUZ em face de TIO 

CARLOS DE ASSIS e FRANCISCA BELMONT, já qualificados nos autos.

A ação foi recebida e apensada ao processo nº 440-49.2015.811.0014 

(Código 66581).

 Em seguida, os autos foram formalizados conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos de forma minuciosa, verifica-se que a pretensão 

usucapião objeto desses autos é, também, objeto da exceção de 

usucapião apresentada no processo em apenso, acime identificado.

Denota-se, aliás, que foi prolatada sentença, nesta data, acolhendo a 

mencionada exceção e, por corolário, reconhecendo a aquisição de 

propriedade do imóvel por intermédio da usucapião constitucional especial.

Verifica-se, pois, a ocorrência do fenômeno da litispendência, haja vista a 

identidade de partes, objeto e causa de pedir.

Registra-se que não há falar-se em coisa julgada, porquanto o decisum 

prolatado no feito em dependência ainda não passou em julgado.

Portanto, sendo a litispendência matéria de ordem pública, pode ser 

reconhecida a qualquer tempo e ex officio, conforme uníssono 

entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX 

OFFICIO -EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Consoante 

o artigo 337, § 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. Na hipótese, as causas possuem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e mesmo pedido. À luz do §3º do artigo 485, do 

CPC, o reconhecimento da litispendência, por ser matéria de ordem 

pública, deve-se dar de ofício, com a extinção do processo, sem 

resolução mérito”. (TJMT, Ap 108296/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.01.2018).

Destarte, outro resultado não resta à ação, senão sua extinção, sem 

resolução de mérito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, uma vez que constatada a litispendência.

Por conseguinte, CONDENO os requerentes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, 

uma vez que beneficiários da gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, 

nos termos do art. 1.006, da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000599-67.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GENIEL ARAUJO SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MESSIAS VIEIRA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)

CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA - CDAP 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA VISTO, I – RELATÓRIO. Cuida-se de mandado de 
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segurança impetrado por GENIEL ARAÚJO SILVA em face da 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e do ASSESSOR PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, 

regularmente qualificado nos autos. Assevera o impetrante, em suma, que 

deslocou-se até a assessoria pedagógica desse Município para 

inscrever-se ao cargo de diretor de escola estadual, nos termos do Edital 

nº 020/2018/GS/SEDUC/MT, porém teve sua inscrição indeferida por 

irregularidades não sanadas relativamente ao plano político pedagógico do 

exercício de 2016. Discorre que, de fato, exerceu mandato de presidente 

deliberativo da Unidade Escolar Padre César Albisetti no Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) no biênio 2016/2017, cujo 

gestor designado não realizou a prestação de contas, dando azo às 

pendências assinaladas, as quais, não obstante, teriam sido supridas pelo 

então gestor da referida escola, Sr. José Pedro da Silva Júnior, no ano 

seguinte. Sustenta, ainda, que há, por parte da assessoria pedagógica, 

tentativa de desqualificação do impetrante para a inscrição ao cargo, 

porquanto embora a certidão constando tais irregularidades tenha sido 

emitida aos 09.10.2018, o impetrante somente tomou conhecimento dessa 

aos 18.10.2018. Nesse cenário, postula pela concessão de tutela de 

urgência para a suspensão do ato administrativo e, consequentemente, 

determinar à autoridade coatora que proceda à inscrição do autor ao 

cargo de diretor de escola, de forma a possibilitar sua participação no 

curso de formação que se realizará nos dias 25 e 26.10.2018. Com a 

inicial vieram os seguintes documentos: (a) instrumento de mandato; (b) 

declaração de hipossuficiência; (c) documento pessoal; (d) comprovante 

de endereço; (e) declaração constando a pendência do PPP do 

ano-exercício 2016; (f) parecer nº 06/2018 constando o indeferimento da 

inscrição do requerente; (g) cópia do edital do processo seletivo de diretor 

de escola estadual; (h) justificativa para sanar inconsistências na 

prestação de contas; e, (i) portaria nº 551/2018/GS/SEDUC/MT que dispõe 

sobre o processo seletivo de diretor de escola estadual. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. II – DA ISENÇÃO DE CUSTAS. De 

início, necessário consignar que a Constituição Estadual de Mato Grosso, 

em seu art. 10, inciso XXII, assim como o Regimento Interno do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato-grossense, em seu art. 77, preveem a 

desnecessidade do recolhimento de preparo para a impetração do 

mandado de segurança. Nesse compasso, despicienda a análise do pleito 

pela gratuidade de justiça. III – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. De 

elementar conhecimento que para os efeitos da Lei nº 12.016/2009 a 

indicação da pessoa jurídica de direito público para o polo passivo não 

supre a necessidade de especificar a autoridade coatora, compreendida 

como os representantes ou administradores das entidades autárquicas e 

das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do Poder 

Público. Logo, a impetração do presente mandamus com a indicação 

genérica de SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

como autoridade coatora inviabiliza o processamento do writ, conduzindo, 

segundo o rigorismo da legislação em regência, ao indeferimento da inicial 

(LMS, art. 10). Não obstante denota-se que o impetrante logrou qualificar 

na exordial a autoridade, verdadeiramente, coatora, a saber: o assessor 

pedagógico do Município de Poxoréu/MT. Deste modo, DECLARO a 

ilegitimidade passiva da SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER e, por conseguinte, DETERMINO a exclusão de nome 

da capa dos autos. III – DA FUNDAMENTAÇÃO. De elementar 

conhecimento que o mandado de segurança é meio processual adequado, 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, 

conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da 

República). Ao utilizar-se do writ, o impetrante há de demonstrar, mediante 

prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo do impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos 

legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o fumus boni juris e 

o periculum in mora. Na espécie, entretanto, a medida liminar não merece 

guarida. Explico. Situando a tônica da questão, extrai-se da petição de 

ingresso a insurgência do impetrante acerca do indeferimento de sua 

inscrição ao cargo de diretor de escola pública, argumentando que tal 

circunstância seria corolária de tentativa da assessoria pedagógica em 

desqualifica-lo, mormente porque a irregularidade apontada teria sido 

sanada outrora. Todavia, malgrado o impetrante tenha trazido aos autos 

elementos que, perfunctoriamente, evidenciem que as pendências 

relativas ao PPP/2016 tenha sido supridas, denota-se do parecer 

assinalado pela assessoria pedagógica que esse não foi o único motivo 

para o indeferimento da inscrição do impetrante. Com efeito, segundo os 

ditames do edital, o candidato inscrito deveria preencher uma série de 

requisitos a serem aferidos pela assessoria pedagógica, que, após, 

deveria preencher uma tabela com os indicativos para “sim” no caso de 

satisfação do pressuposto e “não” em caso contrário. Nesse panorama, 

exsurge-se que o impetrante desatendeu o primeiro requisito exigido, qual 

seja: “Art. 6º, inciso II – Ter no mínimo 02 (dois) anos de efetivo exercício 

ininterruptos imediatamente anterior à data de inscrição prestados na 

unidade escolar que pretende dirigir, independente da lotação e/ou carga 

horária atribuída”. Registre-se que tal assertiva é inconteste, porquanto o 

próprio impetrante, em sua inicial, assinala que encontra-se lotado na 

Escola Estadual Padre César Albisseti no biênio 2016/2017, porém, 

atualmente, exerce seu labor na Escola Estadual Professora Juracy 

Macedo. Não se pode olvidar, ainda, que o edital, em conformidade com a 

lei, é grande autoridade, e com o seu poder comanda e disciplina o 

concurso. Sob sua ordem os candidatos marcham. Soma-se que a 

despeito da alegação de que a autoridade coatora teria agido 

indiligentemente quanto à cientificação da pendência, infere-se que o 

indeferimento foi comunicado em tempo hábil para a interposição de 

recurso administrativo. Portanto, o impetrante não logrou evidenciar a 

violação a direito líquido e certo e, quiçá, a existência desse. Nessa linha 

de intelecção, exsurge-se que para além do indeferimento da medida 

liminar, o feito comporta extinção de plano, pois conforme delineado 

alhures, em sede do mandado de segurança o direito líquido e certo deve 

ser exibido junto à inicial, mormente porque inviabilizada a produção 

probatória. De inteira pertinência ao tema versado eis a recente 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso: “PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – 

TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE DO ATO – 

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A tutela antecipada recursal será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente um dos requisitos, a 

improcedência do pedido se impõe. 3. Petição inicial de mandado de 

segurança indeferida liminarmente, ante a ausência de prova 

pré-constituída da ilegalidade do ato. 4. Pedido improcedente”. (TJMT, Pet 

174277/2016, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria 

Erotides Kneip Baranjak, j. 26.03.2018, sem grifos no original) Desta 

exegese, não existindo a possibilidade de dilação probatória no rito 

mandamental, o direito do impetrante deveria ser demonstrado na exordial, 

de sorte que não atendido esse pressuposto da certeza de seu direito por 

meio de provas documentais suficientes, falta ao impetrante uma das 

condições do writ. IV – DISPOSITIVO. Assim, uma vez que o direito do 

impetrante não pode ser considerado como líquido e certo, não se pode 

admitir a sua defesa pela estreita via deste mandamus, motivo pelo qual 

INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, DENEGO a segurança pleiteada por 

GENIEL ARAÚJO SILVA. Ressalto, apenas, que a sentença que 

reconhece a inexistência de direito líquido e certo, por resumir-se a uma 

das condições da ação do mandado de segurança, não gera coisa julgada 

e não impede a utilização das vias ordinárias. SEM custas processuais, 

como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso, e 

SEM honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 23 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIA MESSIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000174-40.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 19/ de novembro de 2018, às 15h00, 

bem como citar e intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 24 de 

outubro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-95.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIA DE POXOREO MT (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0003777A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010167-95.2012.8.11.0014. REQUERENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIA DE POXOREO MT 

VISTO, Procedidas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Poxoréu – MT, 24 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000600-52.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A VISTO, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por VALDOMIRO 

JOSÉ DA SILVA em face de VIVO S.A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais 

deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código 

de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a autora sequer juntou aos comprovante de residência atualizado 

idôneo. Imperioso, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante de endereço atualizado em nome do 

autor, e demais documentos que entender pertinentes, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 24 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 229-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JAMES ROBERTO BOHM, JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, MARILENE SHEREINER BOHM, CLOVIS 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Autos nº 2229-92.2011.811.0033

Cód. 29481

Vistos em correição.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, defiro a realização da 

penhora por esse meio dos imóveis cujas matrículas foram apresentadas 

nos presentes autos, até o limite do crédito tributário executado, com a 

consequente nomeação dos executados como fiel depositário.

Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado e intimação 

dos devedores (e seus eventuais cônjuges, tratando-se de bens imóveis) 

quanto aos termos de penhora e avaliação para que estes, querendo, 

ofereçam embargos, no prazo legal.

Sem prejuízos, nos termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, 

deverá o exequente providenciar, depois de formalizado o termo de 

penhora, a averbação desta no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 22 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 191-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 191-36.2018.811.0033

Cód. 76918

Vistos em correição.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 60.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte providenciar o necessário ao 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 518 de 839



São José do Rio Claro – MT, 22 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 1538-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWELLY FRANCISCO DOS SANTOS, ALEX 

TATIM LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1538-75.2016.811.0033

Cód. 64757

Vistos em correição.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10021 Nr: 1758-93.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO GONÇALVES, CICERO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/O, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS 

ZUCCHETTO - OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA - 

OAB:4.198, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 Autos nº 1758-93.2004.811.0033

Cód. 10021

Vistos em correição.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 331.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte providenciar o necessário ao 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76387 Nr: 3940-95.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO GOLICZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 Ante o exposto, com fundamento nos arts. 918, inciso II, do Código de 

Processo Civil, REJEITO liminarmente os vertentes embargos.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais 

porventura ainda pendentes. Sem condenação ao pagamento de 

honorários, ante a ausência de litigiosidade.Após o trânsito em julgado, e 

obedecidas às demais formalidades legais, arquivem-se os autos.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15354 Nr: 1864-84.2006.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sandres Melo - OAB:

 Vistos,

Intime-se a representante do Ministério Público, bem como o defensor do 

acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, nos 

termos do art. 422 do CPP.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82162 Nr: 2403-30.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PRESSI, VIVIANE CRISTINA HUL PRESSI, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA, CLÁUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, FERTILIZANTES 

HERINGER S/A, RICHARD BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA APARECIDA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 Autos nº 2403-30.2018.811.0033

Cód. 82162

Vistos.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 3726-46.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERÔNIMO JOAQUIM PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO
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Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56180 Nr: 1746-30.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDERVAL LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. GIULIANO STELA COMERCIO ME, LUZIA 

TIMIDATI STELA, FRANCO GIULIANO STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. RICARDO BUSS SONNEMBERG, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56319 Nr: 1822-54.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, JOSÉ MARIA MARIANO, ISRAEL 

BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI, ERIVALDO DE OLIVEIRA 

GOMES, LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BATISTA DE MOURA - 

OAB:9.645/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, JOSÉ CARLOS 

PEREIRA - OAB:11.810/MT, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - 

OAB:14783/MT, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB:21278/MT

 3. Ante o exposto, (i) DEFIRO o pedido de autorização de trabalho 

formulado pelo réu Erivaldo Gomes de Oliveira às fls. 3.606, devendo o 

mesmo comprovar sua contratação por meio da apresentação de sua 

CTPS subscrita pela empresa contratante, para depois efetuar as 

providências junto ao sistema de monitoramento eletrônico, e (ii) INDEFIRO 

o pedido de revogação da medida cautelar diversa da prisão consistente 

na monitoração eletrônica formulado pelo réu Luis Fernando dos Anjos às 

fls. 3.636/3.641.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)OFICIE-SE ao Setor de Monitoração Eletrônica deste polo 

judicial solicitando, no prazo de 5 (cinco) dias, informações a respeito dos 

alegados defeitos noticiados pelo réu Erivaldo de Oliveira Gomes [a 

tornozeleira fica vibrando praticamente o tempo todo, bem como 

acendendo uma luz rosa, causando-lhe extremo desconforto, visto que 

sequer consegue dormir] e pelo réu Luis Fernando dos Anjos.b)INTIME-SE 

o advogado subscritor da petição de fls. 3.636/3.641, via DJe, sobre o teor 

da presente decisão.c)CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.d)Juntados os informes (ofício setor de monitoramento), 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21501 Nr: 1351-48.2008.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

inconsistência dos dados bancários informado às fls. 415.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71194 Nr: 1808-65.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANO GOMES DOS SANTOS, Rg: 

2447981-0, Filiação: Agenor Gomes dos Santos e Carmelita dos Santos, 

data de nascimento: 07/02/1986, brasileiro(a), natural de Guaira-PR, 

convivente, estopador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: JULIANO 

GOMES DOS SANTOS, brasileiro, convivente, nascido aos 07/05/1986, 

natural de Guaíra-PR, filho de Carmelina dos Santos e Agenor Gomes dos 

Santos, com endereço indicado como sendo na Rua São Pedro, na cidade 

de Nova Maringá-MT. Pela prática do seguinte fato delituosos: consta dos 

inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1º de abril de 2017, por 

volta das 18:30 horas, nas dependências da residência comum do casal, 

sediada na Rua São Pedro, na cidade de Nova Maringá-MT, JULIANO 

GOMES DOS SANTOS praticou vias de fato contra a companheira/vítima 

Edvania Batista de Faria. [...] Ante o exposto, inclusa está a conduta de 

JULIANO GOMES DOS SANTOS nas disposições contantes do art. 21, 

caput, do DL 3688/1941, c/c art. 5º, inciso III, da Lei Federal 11340/2006, 

razão pela qual oferece o Ministério Público Estadual a presente denúncia, 

requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do CPP, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de 

que, julgado, venha a ser condenado pela prática da infração penal que 

cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas.

Despacho: Visto.Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

JULIANO GOMES DOS SANTOS, dando-o como incurso nas sanções 

descritas na peça inicial acusatória.CITE-SE o acusado pessoalmente, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, responda à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando as testemunhas pertinentes, sob pena de preclusão, 

nos termos do art. 396-A do CPP. Se necessário, providencie-se, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal, a citação do(s) réu(s) 

por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.Quando do cumprimento do 

mandado de citação, o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o(s) acusado(s) constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir 

defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) 

dias.Venham aos autos certidão de antecedentes criminais do(s) 

denunciado(s) desta Comarca.Determino sejam solicitadas informações 

sobre os antecedentes do(s) acusado(s) no Instituto de Identificação do 

Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, 

ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 24 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14968 Nr: 114-47.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO TRÊS 

MARIA LTDA, GERALDO CÂNDIDO PEREIRA, MESSIAS JORGE PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria o Edtial de Citação 

expedido e proceda à devida publicação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 2740-87.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA MULT CORRETORA LTDA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26532 Nr: 405-08.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO 

RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT ou retire a mesma 

nesta Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28866 Nr: 2745-22.2010.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT, MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - 

OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos etc.

1. INTIMEM-SE os patronos dos litigantes para que, em 10 (dez) dias, 

especifiquem de forma fundamentada outras provas que pretendem 

produzir.

2. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC/2015, 

Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 1301-12.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 2283-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 94 [expedição 

de ofício à empresas de telefonia], porque, compulsando os autos, 

constata-se que o banco requerente novamente alegou não ter 

encontrado o endereço do requerido, sem, contudo, fornecer qualquer 

elemento probatório a tanto).2. Quanto ao alegado princípio da 

cooperação, com efeito, consoante a nova legislação processual civil, em 

especial o artigo 319, §1º, o autor poderá requerer diligências junto ao 

Juízo à obtenção da localização de bens dos executados. No entanto, 

deve, primeiramente, por tratar-se de um ônus seu, demonstrar e 

comprovar quais as diligências tomadas neste sentido.3. INTIME-SE o 

patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte 

aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51128 Nr: 263-96.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVELTON APARECIDO COSTA KOLOGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE pessoalmente o Exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção processual.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 688-02.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, tão 

somente para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, importe esse 
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acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, 

a partir desta decisão, confirmando os efeitos da tutela para excluir 

definitivamente a restrição do nome da empresa autora junto ao Sistema 

de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).Condeno, ainda, o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e em seguida arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2017 Nr: 102-43.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MEDEIROS, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos em correição1. Trata-se de impugnação do executado (fls. 

142/148) ao laudo de avaliação elaborado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 

121/128-verso, ao argumento de que o imóvel foi avaliado em valor inferior 

do que entende ser cabível.Petição do exequente encartada à fl. 139, 

concordando com a avaliação, requerendo a designação de hasta pública 

para venda do bem penhorado.É o relato do essencial. Fundamento e 

decido.2. Na atual sistemática do processo executivo, a avaliação dos 

bens penhorados será realizada, via de regra, por Oficial de Justiça, 

apenas se admitindo nova avaliação nos casos previstos pelo artigo 873 

do CPC.Dentre as hipóteses elencadas naquele dispositivo, está a 

impugnação por qualquer das partes quando fundamentadamente 

arguirem erro ou dolo do avaliador.No caso dos autos, observa-se que o 

Executado se limitou a impugnar os valores apresentados pelo Oficial de 

Justiça, sem, contudo, juntar nenhuma prova ou avaliação realizada por 

órgão ou profissional idôneo que lastreie a sua pretensão, a indicar de 

fato a existência de erro ou dolo na avaliação, devendo, portanto, 

prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, cujos atos gozam 

de fé pública

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25982 Nr: 3212-35.2009.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. V. RIBEIRO & CIA Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGOBERTO GOMES DA SILVA, MARIA 

ANTONIA PINTO, UÉLICA INÁCIO GONÇALVES, ADIR FERNANDES, IVANI 

PRAXEDES DA SILVA, ANA CLEIDE DE SOUZA, JOSE MARTINS ALVES, 

OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, MAIARA MIRIM MAAS, JOEL RIBEIRO DA 

SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, APARECIDA DA SILVA 

GUIMARÃES, ANTÃO PEREIRA DE SOUZA, DENILSON DA SILVA MOURA, 

ELIANE APARECIDA DE SOUZA, ROSALINA BRANDÃO, MARCOS DE SÁ, 

DEBORA ARISTIDES DOS SANTOS, EDSON FERREIRA DA SILVA, GILSON 

VALENTIM DE ASSIS, GRACIELI FERREIRA DE OLIVEIRA, JORGE BORGES 

DA SILVA, LOURIVAL MENDES DA SILVA, SIMONE DE SOUZA, JOSE 

PAULO DA SILVA, JOSE (CONHECIDO POR ZÉ ICO), DIM DE TAL, JOSE 

CARLOS DA SILVA, ANTONIO OLIVIO RIBEIRO, CLAUDINEI FIGUEIREDO 

SILVA, ROSANA DE BRITO, IVONETE CHAVES, CARMINDA BATISTA 

TAVARES, ORIDIAS DE OLIVEIRA, MARISETE PEREIRA DA SILVA, JOÃO 

BATISTA LINO, JUCIELE PREXEDES DA SILVA, SIMONE MARIA ALVES, 

LAUDECIR ALVES GOUVEIA, ELENIL TAVARES DA SILVA, CINTIA 

MENDES DA SILVA, SOLENI CHAVES, ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA, 

FRANCISCO PINTO DE MORAIS FILHO, LUCILIA RODRIGUES GOUVEIA, 

CLEVELANDE JOSE SOUZA COSTA, VANESSA CHAVES DE SOUZA, 

JAIRO REGINALDO PERES, GERALDO LIMA DA SILVA, DJALMA 

FERREIRA DA SILVA, ROSILENE DAS GRAÇAS ROSA, RAIMUNDO VIEIRA 

DOS REIS, NELSON GONÇALVES, BENEDITO SEBASTIÃO CORREIA, ELZA 

TAVARES SAMPAIO, VALDELENE DA SILVA, LOURIVAL PEREIRA DE 

SOUZA, ZAQUEL ALVES RAMOS, SIRLEY DO NASCIMENTO GASPAR, 

CENIA MARIA FLAUSINO DE AGUIAR, NADIR FATIMA GRIESANG, 

CARLOS ALVES DE SÁ, LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - 

OAB:6457-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O, PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - OAB:10434, 

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA - OAB:16119

 Vistos em correição.

1. Recebo os Cumprimentos de Sentença de fls. 351/353 e 354/355, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 536 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

2. Assim, cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequentes W. V. Ribeiro & Cia Ltda e Município de Nova Maringá - 

MT e como executados Adir Fernandes e as pessoas conhecidas por 

“Baiano” e “Negão”.

b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

satisfazerem a obrigação de desocupação do imóvel objeto da ação, 

denominado “Chácara Selva”, nos termos do acordo de fls. 266/267, 

homologado à fl. 349, sob pena de remoção, inclusive com auxílio de força 

policial, caso necessário, nos termos do artigo 536, § 1º do CPC.

c) Decorrido o prazo com ou sem manifestação dos executados, 

certifique-se, intimem-se os exequentes e, em seguida, tornem-me 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 9041 Nr: 811-39.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIDNEI CERVANTES, ROSANGELA FREIRE 

MUNHOZ CERVANTES, ARLEY CERVANTES DONATO, ADILSON 

CERVANTES, ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES, SONIA MARIA 

CORDEIRO CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - 

OAB:33490, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528

 5. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação, e, por consequência, 

ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 

1º, do CPC/2015.Via de consequência, pela sucumbência, condeno os 

autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte requerida, verba essa que 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC/2015, atendendo ao grau de zelo do profissional, o 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Promova-se a Secretaria a alteração do polo ativo da demanda no 

registro do Sistema Apolo e capa dos autos, fazendo-se constar 

igualmente Patrícia Munhoz Cervantes, Ana Paula Munhoz Cervantes e 

Isabela Munhoz Cervantes.Transitada esta em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53054 Nr: 2489-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALSSUIR BONAN, INÊS VERRI BONAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO MARCHIORI, DARCI DAVANTEL 
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MARCHIORI, CELITO BARAZETTI, NEIDE CAMPAGNOLO BARAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:MT/4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749B, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483/MT, MARCELO BARROS LOPES 

- OAB:9462/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de pedido de substituição de testemunhas formulado pelos 

requerentes (fl. 1.368), sob o fundamento de que as testemunhas a serem 

substituídas possuem relacionamento com as partes.

Entendo que tal pedido não merece acolhimento, em razão do disposto no 

artigo 451 do CPC, que assim dispõe:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 

357, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for 

encontrada.

Compulsando os autos, não vislumbro o enquadramento em nenhuma das 

hipóteses do artigo acima transcrito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

substituição das testemunhas anteriormente arroladas.

Outrossim, considerando que a perícia ainda não foi realizada, CANCELO 

a audiência designada até o término dos trabalhos periciais.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Desentranhe-se a petição de fl. 1.359, juntando-a aos autos 

correspondentes (código 60006).

b) Intimem-se, via DJe, o patrono das partes acerca da presente decisão.

c) Intime-se, via DJe, os patronos dos requeridos para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, conforme 

decisão de fls. 1.337/1.341, item 4, alínea “c”.

d) Libere-se o valor depositado à fl. 1.369 em favor do perito nomeado, 

intimando-o para que dê início aos trabalhos.

e) Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus 

patronos, via DJE, a manifestarem-se.

f) Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 10410 Nr: 2145-11.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIMLER CHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que Daimler Chrysler 

Leasing Arrendamento Mercantil S/A move em desfavor de Usibrás – 

Usina Brasileira de Borracha Indústria e Comércio Ltda.

Determinada a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento 

ao feito, permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 158.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o 

§ 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, 

quando o autor, intimado, por não promover os atos ou diligências que lhe 

cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, constata-se que o credor, devidamente intimado 

para manifestar-se nos autos para dar seguimento ao feito, quedou-se 

inerte. Circunstância essa a revelar, a mais não poder, o desinteresse do 

autor no regular prosseguimento deste feito.

Destarte, este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o 

abandono do processo pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.

Custas e despesas processuais, se houver, pelo exequente. Sem verba 

honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 671 Nr: 145-82.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAL SEMAN, JOÃO ALVERI OTTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido constante na petição de fl. 178 (citação por edital) 

visto que o executado Orival Seman já foi citado, conforme se verifica à fl. 

175-verso, não tendo se manifestado em tempo hábil (fl. 176).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa da advogada Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis.

 b) Intime-se o exequente, através de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dê regular prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79325 Nr: 1232-38.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Considerando a recusa do perito nomeado, 

destituo-o da nomeação.2. Sendo assim, em substituição nomeio como 

perito o Dr. Helio Borba Moratelli, Médico Neurologista, com endereço na 

Rua Bela Vista, nº 347, Poção, CEP 78015-620, na cidade de Cuiabá - MT, 

telefones (65) 9 9982-4306 e (65) 9 8144-3517, devendo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização dos trabalhos.O perito 

deverá ser advertido quanto ao cumprimento do artigo 473 do CPC/2015, o 

qual passo a transcrever.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56261 Nr: 1780-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO VENICIO VILELA REIS, MARIA IZABEL PEREIRA 

BRITO VILELA REIS, MARIO LUCIO VILELA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ANDRE GOMES, CARMEN 

VANDERLEA GOMES, JANDERSON DANIEL GOMES, ANDRÉ MAURICIO 

GOMES, SANTO FLECK GOMES, ANDRÉIA GOMES, LEANDRO MUSSI, 

WILSON ROBERTO FERREIRA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554 - SP, MARCIO GOLICZESKI - OAB:13811, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, MATHEUS MIRANDA CRUZ - OAB:85283 , PAULO MORELI 

- OAB:13052/PR

 Vistos em correição.

1. Tendo o autor cumprido com o determinado na decisão de fls. 497/500 

(item “a”), defiro o pleito de fls. 503/504 e determino a expedição das 

respectivas cartas precatórias para as Comarcas indicadas.

2. Intimem-se os autores, através de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição e documentos 

de fls. 505/511.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 1639-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANGELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 80/81, para 

determinação da busca de bens por meio do sistema INFOJUD, objetivando 

a obtenção de cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

parte executada, vez que citada, não liquidou o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

InfoJud, requerendo o que entender de direito;

b) Acaso positiva a diligência, arquivem-se, em pasta própria, as 

declarações de ajuste anual dos executados, intimando-se o exequente e 

certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 393 Nr: 25-73.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, MARIA DA 

GRAÇA SIMPLICIO - OAB:149.964/SP

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, todos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba 

honorária.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000418-09.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n: 1000418-09.2018.8.11.0033 Exequente: JOSE MARIA 

MARIANO Executado: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos, 

Intimem-se o exequente para que se manifeste acerca da impugnação no 

prazo legal. Após, concluso. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São 

José do Rio Claro/MT, 15 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-65.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-72.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ZACARIAS ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000138-72.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: ALDO ZACARIAS 

ROSA FILHO EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL DESPACHO Vistos, Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 10 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000219-84.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LINDECI GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

com Indenização por Danos Morais, formulada por LINDECI GOMES DA 

SILVA, em face de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. Em sede de 

contestação, a requerida sustentou preliminarmente a incompetência do 

Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar 
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arguida. - Incompetência do Juizado Especial Não obstante os argumentos 

expostos pelo requerido, entendo desnecessária a pericia grafotécnica, já 

que a autora reconheceu a existência do débito discutido na inicial. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Restou incontroverso a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida junto à requerida. No caso em 

tela, verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, que 

realizou compras junto com a empresa requerida (Id. 14463655). Ademais, 

observo que requerida acostou documentos relativos a dívida discutida 

nos autos, devidamente assinado pelo autor, o que demonstra a 

legitimidade do débito. Dessa forma, sendo a dívida legitima a inscrição dos 

dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. Outrossim, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, 

razão pela deixo de considerá-la. - PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, 

basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento da quantia 

de R$ 2.547,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais). 

Processualmente, tenho que o pedido contraposto está amparado pela 

norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os autos, 

verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa forma, o 

valor cobrado é legítimo R$ 2.547,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e 

sete reais), e deve ser arcado pela autora e atualizado monetariamente 

pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não 

vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de 

considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o fim de 

condenar o autor no pagamento da quantia R$ 2.547,00 (dois mil, 

quinhentos e quarenta e sete reais), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 18 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 087/2018- DF - A DR. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ......Considerando 

que a senhora Jane Franci Cândido Simon, brasileira, casada, portadora 

do RG 1383845-8 SSP/MT e CPF 902.088.701-72, não é mais servidora do 

Cartório de Registro Civil desta cidade e Comarca;Considerando que a 

citada servidora foi nomeada por meio da portaria 013/2016-DF, para 

exercer o cargo de Juíza de Paz em substituição legal, de acordo com o § 

2º do artigo 65 do COJE, em todos os afastamentos do titular, até ulterior 

deliberação.R E S O L V E:REVOGAR A PORTARIA de nº 013/2016-DF, em 

todos os seus termos; e NOMEAR AD HOC a senhora ANA PAULA 

WINTERCHEIDT, brasileira, solteira, inscrita no CPF: 011.534.621-09, 

residente e domiciliada nesta cidade na Rua 17, nº 277, Setor Sul, para 

exercer o cargo de Juíza de Paz em substituição legal, de acordo com o § 

2º do artigo 65 do COJE, em todos os afastamentos do titular, até ulterior 

deliberação. P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal 

de Justiça e ao Tabelionato de Registro Civil das Pessoas Naturais de Vila 

Rica.Vila Rica - MT, 24 de outubro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva - Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64150 Nr: 342-51.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÁ SUPRIANA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64501 Nr: 573-78.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARE DE FREITAS CAVALCANTE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63719 Nr: 56-73.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64507 Nr: 576-33.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61935 Nr: 2206-61.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO BELARMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca do documento 

encartado aos autos as fl. 63, o qual versa sobre cumprimento de decisão 

judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61948 Nr: 2219-60.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROTEIA CAVALCANTE DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca do documento 

encartado aos autos as fl. 63, o qual versa sobre cumprimento de decisão 

judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 575-48.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODOCIR DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64149 Nr: 341-66.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO WILMAR DE MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64147 Nr: 339-96.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64505 Nr: 574-63.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO SAVELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64509 Nr: 578-03.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 577-18.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63677 Nr: 19-46.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROGOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte autora é pessoa conhecida nesta comarca, bem 

como a informação de seu falecimento, conforme certidão de fl. 46, 

INTIME-SE o advogado, para que junte aos autos a cópia da Certidão de 

Óbito do requerente, no prazo de 10 dias, para prolação de sentença de 

extição em decorrência do falecimento.

Ou ainda, caso a informação não proceda, que se manifeste e requeira o 

que entender de direito.

No mais, cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65164 Nr: 1000-75.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Em razão da ausência do procurador do requerido nesta 

audiência, DECRETO sua revelia. DECLARO encerrada a instrução do 

feito. Mantenham-se os autos conclusos para Sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 45-44.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62512 Nr: 2540-95.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR BENÍCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62436 Nr: 2483-77.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NORIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador João Norivaldo de Souza com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 03/11/2015 - (fl. 18), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. . Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54986 Nr: 1449-04.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA JATOBÁ, ARMANDO COELHO 

CAIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos com acuidade, destaco que não foi possível realizar 

o cumprimento do despacho retro, uma vez que, a busca de informações 

da parte requerida dependem da numeração de Cadastro de Pessoa Física 

- CPF, o que não consta nos autos.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, diligêncie com o intuito de localizar a parte requerida, e 

ainda, indefiro a citação por edital, eis que, a parte requerente não 

esgotou as buscas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67035 Nr: 2197-65.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR TORRES VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSÉ DOMINGUES, SUELI GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:31.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER GIROTTO 

FERNANDES NOGUEIRA - OAB:87851/MG

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 416, intime-se o embargante para 

recolhimento das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do CPC, artigo 257, e CNGC, 

item 2.14.2.

Ciente da chegada dos autos na distribuição.

Às providências.

Vila Rica/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67034 Nr: 2196-80.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOSÉ DOMINGUES, SUELI GARCIA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR TORRES VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER GIROTTO 

FERNANDES NOGUEIRA - OAB:87851/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TORRES VEDANA 
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- OAB:31.410

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 71, intime-se os exequentes para 

recolhimento das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do CPC, artigo 257, e CNGC, 

item 2.14.2.

Ciente da chegada dos autos na distribuição.

Às providências.

Vila Rica/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64042 Nr: 288-85.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Idade Rural

Autos nº 288-85.2018.811.0049 – Código 64042

Requerente: ROSENI DOS SANTOS VIANA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

 DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo.

 CITE-SE a autarquia requerida, na pessoa de seu representante legal, 

para apresentação de resposta no prazo de sessenta dias (arts. 297 c/c 

188 do CPC).

 Fique a parte ré advertida de que a falta de contestação implicará na 

presunção de que admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pela parte 

autora (arts. 285 e 319 do CPC).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46333 Nr: 446-82.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELES PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIMAR GONÇALVES CORREIA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO, MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - 

OAB:20.620/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:193.650/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 2176-60.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MIRANDA DE FREITAS, ADALTO DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000064-33.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA BENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO(A))

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO OAB - GO0045848A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 25 de outubro de 2018 , às 10 horas (MT). VILA 

RICA, 24 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000064-33.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA BENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO(A))

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO OAB - GO0045848A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 25 de outubro de 2018 , às 10 horas (MT). VILA 

RICA, 24 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

para no prazo legal, manifestar-se quanto à contestação apresentada nos 

autos. VILA RICA, 24 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 

370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010121-64.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Considerando o 

retorno dos autos da Instância Superior, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de 

direito, no prazo de 10 dez) dias. VILA RICA, 24 de outubro de 2018. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010121-64.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Considerando o 

retorno dos autos da Instância Superior, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de 

direito, no prazo de 10 dez) dias. VILA RICA, 24 de outubro de 2018. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30844 Nr: 783-84.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER, Washington 

Fidêncio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.12.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33327 Nr: 1721-45.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larri Herter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian barichello - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.12.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35003 Nr: 955-55.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larri Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenir José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian barichello - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.12.2018 às 14:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 187-47.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondofértil - Produtos Agropecuários ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldemir Edson Krampe, Mariza Inez Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.12.2018 às 13:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50337 Nr: 2292-74.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CLAUDIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 Código nº: 50337

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 14/11/2018 às 15h20min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50286 Nr: 2269-31.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARAUJO DE LIMA, RONALDO 

CASSIANO DE SOUZA, TARCISIO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 50286

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelos denunciados 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 21/11/2018 às 15h30min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 1233-85.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Gualberto Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52299 Nr: 2937-02.2017.811.0035

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME, João 

Luiz Camargo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

devolução da carta de citação(Ref.43)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38215 Nr: 557-74.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva Castro, Marly Francisca de Freitas, 

Janailson Freitas de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA, JUNE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR ANTONIO GRANDO - 

OAB:80935, Flavio Grazziotin - OAB:29.671 RS

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la 

das tentativas frustradas de intimação da requerida June 

Transportes(correspondências devolvidas Refs.13/22 e 27).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11020 Nr: 27-80.2009.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital Brusamarelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO, João Flori Gemelli - OAB:4180-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT, Maria Lúcia 

Ferreira Teixeira - OAB:3662-MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem sobre o cálculo 

de fls. 309/312, a fim de que seja objetivada a expedição dos alvarás 

competentes, consignando que daquele valor pertencente ao autor Vital 

Brusamarelo, será descontado o montante atualizado constante no auto 

de penhora no rosto dos autos de fl. 286.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41185 Nr: 630-98.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Paulo Afonso Franca Fontura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA TERESA GUIMARAES 

ZANHAR - OAB:148130 , Silvio Mendonça Filho - OAB:97.617/MG, 

Tiago de Almeida Mendonça - OAB:147.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 42, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35669 Nr: 1004-85.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21 de novembro de 2018, às 14h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 164-75.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann, CINTIA CRISTINA 

ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21 de novembro de 2018, às 12h30min(MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 1419-78.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. Fagundes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 DECISÃO

A parte exequente requereu a substituição do valor bloqueado nos autos 

(R$ 18.877,76) pelo veículo Ford/Ecosport.

O Estado de Mato Grosso não concordou com o pedido, requerendo a 

transferência do valor à conta da Procuradoria para imputação do valor na 

CDA.

É o relatório.

DECIDO.

Em que pese o parcelamento do débito ter sido formalizado após o 

ajuizamento da execução, entendo que a manutenção do bloqueio de 

numerário, aliado ao regular pagamento das prestações mensais, onera 

demasiadamente o devedor, especialmente porque o pagamento das 

parcelas já atingiu mais da metade do débito tributário objeto dos 

presentes autos.

De mais a mais, o devedor ofereceu um automóvel como garantia, cujo 

valor venal supera a dívida pendente.

Por fim, ressalto que o parcelamento não surtiria o efeito e a finalidade 

esperada com a manutenção do bloqueio do valor total do débito. Ora, 

além de não dispor da quantia bloqueada o executado ainda está arcando 

com o pagamento das prestações mensais do parcelamento, onerando-o 

excessivamente.

 ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de fls. 58 para autorizar a substituição 

da garantia, devendo ser restituído ao executado o valor bloqueado nos 

autos (R$ 18.877,76) e, por consequência, penhorado o automóvel 

Ford/Ecosport Tit 2.0, ano 2013, placas OLI-1903, via RENAJUD, conforme 

extrato em anexo.

Diante disso:

I – Expeça-se Alvará para levantamento da quantia bloqueada (R$ 

18.877,76) em favor do executado;

 II – Expeça-se novo ofício ao gerente da agência nº 0792 da Caixa 

Econômica Federal, determinando o desbloqueio, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, da quantia de R$ 6.210,40, junto à conta nº 29281-3, 

operação 001, de titularidade do executado Fernando Gonzales Fagundes. 

Instrua-se o expediente, que deverá ser assinado pelo magistrado, com 

cópia do documento de fl. 57, desta decisão e do extrato em anexo.

III – Por fim, abra-se vista dos autos à parte exequente para ciência e 

manifestação.

Alto Taquari/MT, 23 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 89-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA, VRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MORAIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. 33973

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Valentina 

Rodrigues de Morais, devidamente representada por sua genitora THAIS 

RODRIGUES DE ALMEIDA em face de ALEF MORAIS BRITO, todos 

devidamente qualificados.

 O executado manifestou-se às fls. 114/118 informando que as partes 

compuseram quanto à quitação integral das parcelas em atraso, 

vincendas e a vencer em novembro de 2018, totalizando a quantia de 

R$18.291,49, a qual foi devidamente quitada, conforme recibo anexado, 

dando a genitora a plena, geral e irrevogável quitação sobre os valores 

devidos.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção e arquivamento do feito, 

pugnando pela revogação da prisão civil do executado (fls. 124/125).

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução movida por Valentina Rodrigues de Morais em face de ALEF 

MORAIS BRITO, o que faço com resolução de mérito.

Revogo a prisão civil do executado e determino a expedição, com 

urgência, do competente Alvará de Soltura.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44707 Nr: 2625-49.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 
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a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 40, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 758-55.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Paraná Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21 de novembro de 2018, às 14h30min (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34692 Nr: 486-95.2015.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Padilha Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21 de novembro de 2018, às 13h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43847 Nr: 2196-82.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21 de novembro de 2018, às 15h (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35534 Nr: 943-30.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN ANDERSON FRANCO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica- Empresa Telecomunicação de São 

Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21 de novembro de 2018, às 13h30min (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35011 Nr: 678-28.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Romeo 

Kohlrausch, CRISTA MARLENE KOHLRAUSH, Helber Henrique Irgang, 

Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005 A - MT, Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21 de novembro de 2018, às 15h30min (MT), nas dependências do Fórum 

local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49105 Nr: 1644-83.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Jose 

Gomes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para intimar o (a) 

Procurador (a) para imediata devolução dos autos, em cumprimento ao 

artigo 234, § 6º, da Consolidação da Normas Gerais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso a seguir transcrito: " (...) § 6º Decorrido o prazo 

processual sem a remessa dos autos à secretaria, o gestor judiciário 

deverá intimar o promotor/defensor/procurador da imediata devolução e, 

caso não ocorra no prazo estipulado, fica autorizado a solicitar por meio 

do sistema, o retorno automático dos autos, certificando no processo. 

(...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32202 Nr: 243-88.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Wickson Rodrigues Esmerio, Paulo 

Henrique da Silva Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 75 e 86), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 

14h00min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 1932-31.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Honório Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 15, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50271 Nr: 2038-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Subtil de Oliveira Gomes, Laerte Barbosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dom Bosco Coelho de Oliveira, Joás 

Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de sousa - 

OAB:10.464/GO, EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 I - Defiro o pedido de levantamento da diligências complementar.

II - Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14659 Nr: 209-94.2006.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILENA LANGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara - 

OAB:1378646

 Cód. 14659

Despacho

Expeça-se alvará eletrônico do valor depositado à fl. 183, atentando-se a 

conta bancária informada à fl. 179.

Após, aguarde-se em cartório o pagamento do precatório de fl. 180, 

dando-se baixa no relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 24 de outubro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34074 Nr: 161-23.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME, 

Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

47 e designação de ref. 50, serve a presente para fins de intimação do 

advogado da parte autora, para comparecimento na audiência de 

conciliação designada para o dia 13 de novembro de 2018, às 12h (horário 

MT), na sala de Audiências de Conciliação e Mediação do Fórum local.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-92.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 

482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da 

Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Alto Taquari - MT, 24 de outubro 

de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário do Juizado 

Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50206 Nr: 783-92.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHCdS, mMdS, RECdS, LSdS, WSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMAE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Vistos.

(..) Em prosseguimento ao feito, defiro o pedido do ministério público para 

expedir ofícios aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais das 

Comarcas de Apiacás/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, para 

que encaminhem cópia das certidões de nascimento do menor PAULO 

HENRIQUE CAIRES DA SILVA.

Quanto ao menor MATHEUS MEDEIROS DA SILVA, verifico a Ref 17, que 

foi acostado certidão de nascimento do menor.

Intime-se PESSOALMENTE a autora para que no prazo de 15 dias 

qualifique os herdeiros menores e maiores para que se possibilite a 

citação e o exercício do contraditório, ou requeira o que entender de 

direito, ainda que citação por edital (CPC, art. 256), desde que 

devidamente justificado com fundamento na hipótese permissiva da lei. O 

não cumprimento poderá acarretar a extinção do processo sem resolução 

do mérito.

Sem prejuízo, verifico que fora expedida oficio n.º 104/2017, em 

09/03/2017 (Ref. 31) ao banco ao Banco Bradesco S/A, agência 1380, 

requisitando-se informações atualizadas quanto ao saldo remanescente 

da conta corrente 0004378-8. Desta forma, certifique-se a secretaria o 

cumprimento do oficio, em caso negativo, renove-se o ofício com a 

ressalva de cumprimento no prazo de 10 dias para resposta sob pena de 

cometimento de crime de desobediência.

 Apiacás/MT, 24 de outubro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101299 Nr: 1965-86.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilson Nunes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Henrique Silva Otenio - 

OAB:24.178-0/MT, Mariana Pasturelli Cintra - OAB:20.459-0/MT, 

Patricia Alvares de Oliveira - OAB:20.479-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação apresentada tempestivamente nos autos, ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52254 Nr: 2172-95.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. F. Nogueira -ME, Waldeir Felipe Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação acerca 

da r. decisão supra (ref.7).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26590 Nr: 50-46.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:16904/O, Mayara Trajano da Silva - OAB:MT/ 24055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que as partes se manifestassem 

acerca da r. decisão supra (ref. 22).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99803 Nr: 1338-82.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Matias Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo solicitado pela requerente (ref.9) sem que 

esta se manifestasse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69481 Nr: 1613-02.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPPO, IBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Gomes Alvarenga - 

OAB:MT/ 16658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de MARIA DA PENHA PAULA OLIVEIRA e IZAIAS 

BORGES DE OLIVEIRA - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 

6º, da CRFB/88.

No que se refere à transação/acordo realizado, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.

A mulher/esposa voltará/passará a usar o nome de solteira MARIA DA 

PENHA DE PAULA.

Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

Honorários advocatícios da forma pactuada com o patrono.

Transitada em julgado expeça o competente mandado para averbação da 

sentença no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e do divórcio 

à margem do assento de casamento.

A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e arquive os 

autos.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 304-43.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herculano Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nestes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de HOMOLOGAR o cálculo 

apresentado pela parte exequente e reconhecer como regular o crédito no 

montante total de R$ 82.237,34 (oitenta e dois mil, duzentos e trinta e sete 

reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 77.580,27 (setenta e sete mil, 

quinhentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) para a parte autora e 

R$ 4.657,07 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sete 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

janeiro/2016.Deixo de condenar a parte embargante no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, uma vez que isenta a 

autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a 

Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; 

Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss, contudo 

condeno-a no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa previdenciária, 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – 

NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º.A configuração da litigância de má-fé exige 

vontade inequívoca de praticar os atos previstos na legislação processual 

– CPC, art. 17/NCPC, art. 80 -, não se confundindo com atos de pretensão 

ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados e, portanto, em que 

pesem as alegações da parte exequente/embargada, a condenação em 

litigância de má-fé pressupõe atuação dolosa da parte, o que não ficou 

demonstrado nos autos, resultando na prevalência da presunção de 

boa-fé e rejeição da condenação da parte adversa.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65234 Nr: 2303-65.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação acerca 
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da r. decisão supra (ref. 30), ademais, o requerente não manifestou 

interesse na produção de novas provas, tampouco especificou ou 

justificou-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70966 Nr: 2600-38.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de ADELSON VENTURA GONÇALVES e ADELINA 

DE SOUZA GONÇALVES - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 

6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará a usar o nome de 

solteira ADELINA RIBEIRO DE SOUZA.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais pro rata – 50% 

(cinquenta pro cento) -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários 

advocatícios da forma pactuada entre as partes.Transitada em julgado 

expeça o competente mandado para averbação da sentença no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento 

de casamento.A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68914 Nr: 1347-15.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPP, KMPA, KCPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Consequentemente, 

DETERMINO que EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA em favor de DIRCEU 

PEREIRA AMARAL brasileiro, divorciado, Pecuarista, portador do RG n. 

675.930 SSP-RO e do CPF-MF n. 658.471.302-44, libertando-o se por outro 

motivo não estiver preso.Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) 

DIRCEU PEREIRA AMARAL o no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais eventualmente remanescentes, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º, obstando nova condenação quando da 

sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação/eventual acréscimo 

de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios decorrente do 

acréscimo legal pelo não pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 85, § 1º – já está incluso, obstando nova condenação quando da 

sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97777 Nr: 416-41.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio de Souza Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação apresentada tempestivamente nos autos, ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74611 Nr: 472-42.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleitiane da Cruz Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que as partes se manifestassem 

acerca da r. decisão supra (ref. 35).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96899 Nr: 4020-44.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Correa Pereira, Industria e Comércio de 

Madeiras Qualimad - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindocreia dos Santos Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Correa Pereira - 

OAB:MT - 22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame 

do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, porque aparentemente ausente impedimento ou ilegalidade 

no avençado/acordado, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

e tendo em vista a expressa declaração da quitação da dívida, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença, com 

resolução de mérito – art. 794, I, do CPC/NCPC, arts. 924, II e 925.Custas, 

taxas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

acordada pelas partes. Transitada em julgado, e nada requerido em 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, sem prejuízo do seu desarquivamento futuro a 

pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76987 Nr: 2481-43.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Paulo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 13h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77328 Nr: 2659-89.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Ruiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

LEONICE RUIZ FERREIRA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 4/8/2017– Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95782 Nr: 3547-58.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69032 Nr: 1391-34.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70742 Nr: 2450-57.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 
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obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de MARIA 

CANDIDA DE MELO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 11/4/2016 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76588 Nr: 2260-60.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de SEBASTIANA 

ALVES COELHO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 29/06/2017 – Lei n. 8.213/91, art. 74, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida.Com relação 

aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97777 Nr: 416-41.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio de Souza Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO -, 

proposta por PAULO SÉRGIO DE SOUZA MOTTA, em desfavor da 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEG. DPVAT S/A, (pessoa 

jurídica de direito privado) em que foi designada audiência de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO.

Ocorre que a parte autora/requerente manifestou, expressamente, 

desinteresse na composição consensual – NCPC, art. 334, § 5º –, assim 

como a parte requerida - NCCP, art. 334, §5°, parte final.

Isso posto, DETERMINO que seja cancelada a audiência designada para o 

dia 23/10/2018, às 13h – NCPC, art. 334, § 4º –, estando a parte intimada 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação dessa decisão de cancelamento da audiência – art. 335, II –, 

incumbindo-lhe alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito com que impugna o pedido da parte autora e 

especificando as provas que pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. –, 

assim como se manifestar precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único.

Advirta que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor – 

NCPC, art. 344 –, salvo nas hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99052 Nr: 1029-61.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cleide da Silva, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - OAB:MT 

- 5447-b

 (...) as partes firmaram acordo de parcelamento, pugnando pela sua 

homologação, suspensão durante o prazo de cumprimento e consequente 

extinção do feito, (...) .Relata que os valores referentes aos meses de 

dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), janeiro, fevereiro e março de 

2018 (dois mil e dezoito) foram pagos na data de 06/09/2018 e que os 

valores referentes a pensão alimentícia mensais deverão ser depositados 

até o dia 10 (dez) de cada mês e na conta da genitora do menor.Isso 

posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, porque aparentemente ausente impedimento ou ilegalidade 

no avençado/acordado, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado 

entre as partes G. S. dos S., representado por sua genitora/mãe Ana 

Cleide da Silva, e JOVAIR LOPES DOS SANTOS, para que produza os 

efeitos de lei, com resolução de mérito – NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

DECRETO/DETERMINO a suspensão da execução durante o prazo 

concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação, na hipótese o inicial e mais 3 (três) parcelas, terminando em 

janeiro de 2018 – NCPC, art. 921, V e art. 922(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62630 Nr: 1382-09.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrona Ajala de Rojas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rufo Junior - 

OAB:MT - 8251-B, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os ACOLHO 

para, com base nos fundamentos acima expostos, SANAR A OMISSÃO e 
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JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nestes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, em relação ao valor dos honorários sucumbenciais.No 

restante a sentença permanece tal como está lançada, uma vez que 

houve concordância da parte autora, por meio de seus novos 

procuradores, com o cálculo do INSS, tendo inclusive renunciado a 

qualquer tipo de recurso ou embargos – Ref: 24.Deixo de condenar a 

parte embargante no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, uma vez que isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss.Diante da sucumbência 

recíproca, deixo de condenar em honorários advocatícios.Certificado o 

trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo 

grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique e 

remetam os autos à contadora judicial para que elabore novo cálculo do 

valor dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por 

cento) das parcelas devidas de 10/2001 a 10/2008, utilizando os mesmos 

índices de correção monetária e juros de mora constantes no cálculo do 

Instituto embargante. Após, translade cópia reprográfica dessa sentença 

e planilha de cálculo para os autos da execução em apenso, a fim de que 

nela seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento, e arquive com as baixas e anotações de 

estilo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º.P. I. 

Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25340 Nr: 1381-97.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Delgado Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença proferida às 

fls. 112/113.Considerando que já foi expedido ofício requisitório de 

Precatório e requisição de pequeno valor através do sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1 

e Resoluções n. 541, de 18 de janeiro de 2007 e n. 405, de 9 de junho de 

2016, todas do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO sejam as partes 

intimadas da expedição.Por fim, nada impugnado ou requerido pelas 

partes, a Requisição de Pequeno Valor/Precatório serão remetidas ao 

Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema 

e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 

2012 do TRF1.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62602 Nr: 1371-77.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado. Diante da ausência das partes e possibilidade de 

dispensa da produção das provas requeridas quando ausente 

injustificadamente – CPC, art. 453, §§ 1º e 2º/NCP, art. 362, §§1º e 2º – 

DETERMINO a intimação das partes requerente e adversa – Instituto -, para 

manifestação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias e, por fim, volte-me 

concluso para decidir em prosseguimento e, inexistindo justificativa 

suficiente, julgamento antecipado da lide. Saem intimados – CPC, art. 242, 

§ 1º/NCPC, art. 1.003, §1º. Cumpra. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97619 Nr: 334-10.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Romanini de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 14h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 3074-38.2018.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Oliveira da Silva - 

OAB:8310

 (...) .Isso posto, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada de 

VALDECIR DE SOUZA, e CONCEDO-LHE a LIBERDADE PROVISÓRIA 

CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão – CPP, art. 319 -, por ora, com período/duração 

enquanto processado:1. COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para 

informar e justificar as atividades;2. NÃO FREQUENTAR bares, boates e 

congêneres.Em sendo necessário, VALERÁ ESSA DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO e o(a) acusado(a) deverá ser 

colocado(a) em liberdade se por outro motivo não estiver preso.Intime o 

acusado e o ADVIRTA, entre outras, que a “prisão preventiva também 

poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”, assim como 

que o “juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, 

se sobrevierem razões que a justifiquem”- CPP, art. 312, parágrafo único, 

e art. 282, §§ 4º e 5º, todos incluídos pela Lei n. 12.403, de 

2011.Cientifique o(a) representante do Ministério Público e defesa 

técnica.Oficie às Polícias Militar e Judiciária Civil locais, a fim de que 

auxiliem na fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão 

aplicadas e comuniquem ao Poder Judiciário eventual ciência de 

descumprimento.Ademais, uma vez que o(a) ofendido(a)/vítima será 

comunicado(a) “dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do 

acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e 

respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”, as quais deverão 

ser feitas no endereço por ele(a) indicado, admitindo-se, por opção do(a) 

ofendido(a)/vítima, o uso de meio eletrônico – CPP, art. 201, §§ 2º e 3º, 

incluídos pela Lei n. 11.690, de 2008 -, DETERMINO que o faça por 

qualquer meio idôneo.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 72481 Nr: 94-55.2017.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmira Rosa da Silva Quaresma

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade.O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes.Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em relação 

a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §

§ 5º e 6º -, razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre 

eventual e efetiva insuficiência de recursos.Isso posto, porque presente 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in 

albis, volte-me para decidir em prosseguimento.Cumpra.Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10962 Nr: 1070-21.2005.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - OAB:3.958/MT

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 77.392.85 (setenta e 

sete mil trezentos noventa e dois reais oitenta e dois centavos)”, referente 

às parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe 

que será atualizado até a data do pagamento do RPV/Precatório.CONDENO 

o(a) impugnado(a) nas custas e despesas processuais, bem como no 

pagamento dos honorários advocatícios à procuradoria federal do 

impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sobre a diferença auferida com 

redução do débito exequendo, a ser devidamente compensada com a 

quantia devida pelo impugnante antes da expedição da requisição da 

ordem de pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO 

SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do 

CPC, ante a gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Publicada com 

a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 48 horas, informar se deseja renunciar o valor excedente a 60 

salários mínimos....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21192 Nr: 1574-51.2010.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Xavier Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De início, PROCEDA-SE as alterações necessárias na capa dos autos e 

Sistema Apolo, porque se trata doravante de “Cumprimento de Sentença”, 

figurando como Exequente MARLI XAVIER REGO e como Executado 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

2. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

3. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

4. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

5. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

6. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

7. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11538 Nr: 1647-96.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT, JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:

 ...2. Decisão a pág. 320, determinando a expedição do RPV/Precatório, 

todavia, até a presente data não teve êxito.3. Portanto, sem mais 

delongas, DETERMINO INTIME-SE a exequente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, informar se deseja renunciar ao valor que 

ultrapasse 60 salários mínimos, seja no cálculo homologado ou na 

atualização monetária quando do pagamento pelo Instituto.4. Em seguida, 

EXPEÇA ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou 

superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do 

teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.5. Nada tendo sido impugnado ou 

requerido pelas partes, as Requisições de Pequeno Valor serão remetidas 

ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema 

e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 

2012 do TRF1.6. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) 

depósito(s) para expedição de alvará judicial.7. Após a expedição do 

alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação 

no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 
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objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis 

será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).8. 

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

tornem-me concluso para sentença – código n. 36. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47871 Nr: 760-63.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL, BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência do débito relacionado ao 

contrato nº 20022916205 de valor de R$ 35.086,36 para aquisição do 

veículo Marca/Modelo Renault/Sandero Authentique, Ano 2014, Modelo 

2015, Cor Azul, Chassi 93Y5SRD04FJ568919, UF/PLACA MT/QBF6831, 

RENAVAM 1037914675, bem como para condenar as requeridas:a) ao 

pagamento em favor do autor, a título de danos morais, do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros 

legais.b) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do 

NCPC.DETERMINO ainda:- que seja oficiado o DETRAN/MT, para o fim de 

cancelar todas as multas e/ou autuações eventualmente emitidas contra o 

autor, unicamente em razão do veículo RENAULT SANDERO AUTH 1.0, 

PLACA QBF6831;- seja oficiada a Secretaria de Estado da Fazenda de 

Mato Grosso, a fim de cancelar/não lançar eventuais débitos fiscais, para 

o CPF do autor, unicamente em relação ao veículo RENAULT SANDERO 

AUTH 1.0, PLACA QBF6831.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61392 Nr: 3150-35.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Sem muitas delongas, diante da certidão retro, DESONERO o Dr. Luiz 

Henrique Parolin do encargo de perito judicial, nomeando como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de 

Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 

427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes.

2. DESIGNO o dia 26 de janeiro de 2019, as 10h15min, para realização da 

perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca.

3. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado a ref.: 18.

Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17756 Nr: 1365-53.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:24213/GO, elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17890 Nr: 1489-36.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar José de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT, Walquíria 

Rodrigues Barreto - OAB:9.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18479 Nr: 381-35.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176, Renata Cordeiro Uchoa Florêncio - OAB:MAT. 

1585256

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.
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2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17058 Nr: 666-62.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Giroldi Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

OAB:Mat. 1585287

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 1599-59.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Ferreira Damacena Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21046/0, Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:MT/13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

OAB:37840

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19299 Nr: 1196-32.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IINdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - 

OAB:3.833/MT

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40384 Nr: 192-52.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Antunes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) 

no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, 

com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em 

tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a 

prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado 

devidamente certifico, e nada requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22459 Nr: 977-48.2011.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albert do Carmo Amorim - 

OAB:72847/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META

 2. Diante da certidão negativa retro, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente e por DJe na pessoa de seu procurador, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do CPC.

3. No mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar quanto à hipótese 

de conversão do pedido de busca e apreensão/depósito em ação 

executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72312 Nr: 3716-47.2018.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE MULTA AMARAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, presente fundamento relevante e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, 

DECIDO:a) DEFIRO/CONCEDO a medida LIMINAR e DETERMINO que o 

Impetrado aprecie e emita decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos arts. 48 e 50 da Lei nº 9.784/99, sobre o requerimento 

administrativo apresentado pela Impetrante, relativos à concessão de 

benefício previdenciário. b) Consequentemente, DETERMINO a intimação 

do INSS - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CUIABÁ – CPA -, através 

de seu representante legal, advogado/defensor público, e sua notificação, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;c) Dê 

ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada para, querendo, ingresse no feito (art. 7º, I a III, Lei n. 

12.016/09);Cumprida todas as determinações supra, retornem-me os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, entre os quais o 

mandado notificatório.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 2416-50.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Reis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Prestes dos Santos, APARECIDA 

VITORINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

II. Por ora, DISPENSO a realização de audiência de conciliação, em virtude 

da necessidade de citação editalícia dos possíveis interessados ausentes. 

Contudo, isso não impede que ao longo do trâmite processual, havendo 

possibilidade de conciliação, seja designada audiência de forma pontual.

III. CUMPRA a Secretaria as seguintes providências:

a) CITE-SE o(s) réu(s) para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 

20 (vinte) dias úteis a contar da primeira publicação (art. 257, III, e 259, I, 

ambos do CPC), observando que os ausentes, incertos e desconhecidos, 

deverão ser citados por edital.

b) CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes (CPC, art. 246, § 3º), para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, integrarem a relação 

processual.

c) CITEM-SE, por edital, com o prazo de 20 dias úteis, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (arts. 257, III, e 259, I, ambos do 

CPC).

d) OFICIEM-SE aos representantes judiciais da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Arenápolis /MT, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis contados da data de juntada aos autos do aviso de 

recebimento, manifestem interesse na causa, a qual envolve o Lote 

Urbano nº 14, Quadra Esportiva, situado no Bairro Vila Nova, nesta 

cidade.

e) OFICIE-SE ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Arenápolis/MT, solicitando informações se o Lote de Terreno Urbano nº 

14, Quadra Esportiva, situado no Bairro Vila Nova desta cidade, 

encontra-se matriculado e/ou registrado naquela serventia.

f) ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público, por se tratar de matéria 

de interesse social (art. 178, I, do CPC).

g) Devidamente cumpridos os itens supra e juntadas todas as 

informações, tornem os autos conclusos para providências necessárias.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA

JUIZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67727 Nr: 1451-72.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Andreotti, Inês Andreotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pedrosa Figueiredo Tanan, MARIA 

LUCIDALVA TANAN MACIEL,, Regina Tanan Silva, Arivaldo Tanan 

Figueiredo, Maria Lucidalva Tanan Maciel, Maria Onélia dos Santos 

Figueiredo, Amorésio Tanan Figueiredo, Fernanda Pardinho dos Santos 

Assunção, MILTON CESAR ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente da decisão exarada pelo Desembargador do Tribunal de Justiça 
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no Agravo de Instrumento n. 1005720-21.2018.8.11.0000.

2. INTIME-SE a parte autora, através de seu Patrono (via DJe), para que 

recolha as custas e despesas processuais no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

3. Transcorrido o prazo in albis, desde já DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

4. Diversamente, se recolhida as custas e despesas processuais, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor, para que certifique, no prazo 

de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias 

foram recolhidas adequadamente.

5. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44190 Nr: 198-88.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Gregório Lundquist

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72490 Nr: 3813-47.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar da Costa Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cezar Palhano da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA - OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c. reparação por danos 

morais ajuizada por LUCIMAR NUNES DE ARAÚJO em face de CESUC 

JULIO CEZAR PLHANO DA SILVA – ME (nome fantasia: CESUC CENTRO 

DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÁ).

2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora faz alusão acerca 

da falsidade do diploma e, conforme parte final de fl. 08, menciona a 

juntada de “consulta de autenticidade e veracidade do diploma”.

Contudo, o aludido documento, anexo à fl. 19, refere-se a autenticidade de 

diploma “Naiana Alves Martins”, pessoa totalmente estranha a estes autos.

3. Por estes motivos, INTIME-SE a parte autora para EMENDER A INICIAL 

devendo trazer aos autos a consulta de validade do diploma de tecnólogo 

de gestão em recursos humanos de LUCIMAR NUNES DE ARAÚJO – 

registrado sob o n. 0032, livro 0002, fls. 0006, no prazo de 15 (quinze) 

dias sob pena de indeferimento da inicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61459 Nr: 3199-76.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Gomes de Souza, Bruno Guilherme 

Gomes de Souza, Carlos Eduardo Mila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a 

pretensão punitiva estatal contida na denúncia para (i) ABSOLVER os 

acusados BRUNO GUILHERME GOMES DE SOUZA e JOSIMAR GOMES DE 

SOUZA, das imputações que lhes foram dirigidas nestes autos, com 

fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) ABSOLVER o acusado CARLOS 

EDUARDO MILA, vulgo “Penhenhem”, quanto aos delitos descritos no art. 

244-B do ECA e art. 288, parágrafo único, do CP, com fundamento no art. 

386, VII, do CPP; e (iii) CONDENAR o acusado CARLOS EDUARDO MILA, 

vulgo “Penhenhem”, às penas do art. 157, §2º, II, do CP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70783 Nr: 2977-74.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Souto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 13H50MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados 

nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

EXTRATO do CNIS da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena de incorrer no 

crime de desobediência judicial.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69258 Nr: 2115-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Amaral Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atendo ao pedido retro, esclareço que o documento ilegível anexado a 

pág. 26 trata-se da CNH do Embargante.

2. Ademais, calha dizer que a numeração da certidão mencionada pelo 

Embargante refere-se ao processo na forma física, ou seja, antes da 

digitalização/virtualização, portanto deverá o d. patrono deve observar a 

numeração das páginas na forma eletrônica.

3. CUMPRA-SE conforme determinado na ref.: 04.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45517 Nr: 1286-64.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITA PINHO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. (...) 

.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14h30MIN 

apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do 

CPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe o EXTRATO do CNIS da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o 

que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos, sob pena de incorrer no crime de desobediência judicial.Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque o processo foi 

digitalizado/virtualizado, INTIME-SE a parte autora disso e para se 

manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de 

manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 

12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42328 Nr: 318-68.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 14h10MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados 

nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. (...) .Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque o processo foi 

digitalizado/virtualizado, INTIME-SE a parte autora disso e para se 

manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de 

manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 

12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41769 Nr: 1985-26.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Maria Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Pelo exposto, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito.7. Sem custas.8. 

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.9. DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45030 Nr: 930-69.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO AMANCIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...4. Portanto, considerando que não há nos autos o indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE a parte 

autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que dê 

entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, colacionando aos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.6. Sem 

prejuízo, considerando que o processo foi digitalizado/virtualizado, 

INTIMEM-SE as partes disso, para se manifestarem, no prazo preclusivo 

de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda 

de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 

223 e ss da CNGC).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41246 Nr: 1385-05.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ioneia Ilda Veroneze - 

OAB:MT/9070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão negativa retro, INTIME-SE o requerente na pessoa de 

seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, informando endereço para localização do veículo e do 

requerido, ou manifestar-se quanto à hipótese de conversão do pedido de 

busca e apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º 

do Dec. Lei nº 911/96.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42830 Nr: 961-26.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Maximiano Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, por ter a autora repetido a postulação já concedida na 

esfera administrativa, o que configura o instituto da litigância de má-fé, 

CONHEÇO dos presentes embargos e os ACOLHO, para RETIFICAR a 

sentença proferida as fls. 59, devendo contar na parte dispositiva o 

seguinte texto:“CONDENO a requerente em litigância de má-fé e APLICO 

multa fixada no importe de 1% (um por cento) do valor da causa (artigo 81, 

caput, CPC) em prol da parte contraria”.Assim, findo o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE procedendo com as cautelas de praxe. Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO 

que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado 

no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes 

disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19657 Nr: 11-22.2010.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Pereira Medina, Julina Pereira Medina, Dulce 

Pereira Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Dr. Arnaldo Silva 

Araujo, OAB/MT 13840, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, colacionar aos autos as 

certidões de óbito dos genitores do falecido Manoel Pereira Medina, bem 

como os documentos pessoais das requerentes Juliana Pereira Medina e 

Dulce Pereira Medina.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40414 Nr: 228-94.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genete Bartti Furlaneto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC - os pedidos 

formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de 

prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL em favor de GENETE BRATTI FURLANETO, DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o requerido a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do 

requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros 

moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 

n.11.960/09. (...) Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque 

ainda físico o processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, 

devendo tal procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da 

Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso e para se 

manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse 

de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 

12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20857 Nr: 1239-32.2010.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT, Farid Tenório dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iranildes Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, diante da inércia do requerente, JULGO EXTINTO sem 

resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil.Isento o Município ao pagamento de 

custas e despesas processuais, por força legal.Certificado o trânsito em 

julgado, ao ARQUIVO com as baixas de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21008 Nr: 1391-80.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 13. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico 

o processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000378-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000378-48.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$13,472.76 POLO ATIVO: Nome: MAIKON DOUGLAS FERREIRA Endereço: 

RUA ANTÔNIO JOÃO, CENTRO HISTÓRICO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Endereço: 

AVENIDA PREFEITO CAIO, 642, PREFEITURA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000286-70.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,632.54 POLO ATIVO: Nome: MARIA HELENA DE OLIVEIRA Endereço: 

rua jose de almeida, 0, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, lt 10 s 220, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAIANE EMERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS EMERICH JUNIOR OAB - MT17582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000402-76.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$36,450.00 POLO ATIVO: Nome: LEIDE DAIANE EMERICH Endereço: Rua 

Presidente Vargas, S/N, Centro, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000406-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$30,632.18 POLO ATIVO: Nome: VALDIR DE SOUZA Endereço: Rua Santa 

Maria, 12, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação 

à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA DOMINGAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000407-98.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: JUSCELINA DOMINGAS NEVES Endereço: 

Rua Glicério Martins Pinto, sn, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000408-83.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA 

Endereço: RUA OSCAR JOSETTI, 640, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 
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apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000409-68.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA 

Endereço: RUA OSCAR JOSETTI, 640, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3209, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-800 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO GUSMAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000410-53.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: URBANO GUSMAO DE LARA Endereço: 

Rua Candiido Mariano, 208, Bolivia, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000412-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,000.00 POLO ATIVO: Nome: HELTON GEORGE RAMOS Endereço: 

Avenida Castelo Branco, 1313-E, Jardim Primavera, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA ANDRIELLY SILVA CANTARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000416-60.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,091.27 POLO ATIVO: Nome: NADYA ANDRIELLY SILVA CANTARIM 

Endereço: rua pedro rodrigues do nascimento, 1112, centro, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000417-45.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,997.36 POLO ATIVO: Nome: KELLY CRISTINA SANTOS ANDRADE 

Endereço: rua antonio moreira, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação 

à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000421-82.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: LUCIVANDO ALVES DE SOUZA Endereço: 

Rua Aparicio Soares dos Santos, 257E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000422-67.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: LUCIVANDO ALVES DE SOUZA Endereço: 

Rua Aparicio Soares dos Santos, 257E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000478-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. DA SILVA MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.M.C. TEXTIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000478-03.2018.8.11.0026 Valor da causa: $30,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: N. C. DA SILVA MARTINS - ME Endereço: Avenida Prefeito 

Caio, 419, Centro, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: 

Nome: A.M.C. TEXTIL LTDA. Endereço: ANTONIO HEIL, MOD.4, 

LOTEAMENTO SAO PEDRO, 1001, KM 01 GALPAO7, ITAIPAVA, ITAJAÍ - 

SC - CEP: 88316-001 Senhor(a): N. C. DA SILVA MARTINS - ME A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como ciência da DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

12/12/2018 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-95.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000446-95.2018.8.11.0026 Valor da causa: $38,160.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA 31 DE MARÇO, 144, CENTRO, SANTO AFONSO - MT - 

CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: HIPERCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTAO DE CREDITO LTDA Endereço: Avenida Caxangá, 3841, 

AVENIDA CAXANGÁ 3841, IPUTINGA, RECIFE - PE - CEP: 50670-902 

Senhor(a): MARIA JOSE DE OLIVEIRA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, bem 

como para ciência da decisão que INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 12/12/2018 Hora: 13:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000490-17.2018.8.11.0026 Valor da causa: $38,160.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOEL GONCALVES VIEIRA Endereço: Rua Padre Eustáquio, 

S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME Endereço: Rua 

Presidente Getúlio Vargas, 1020, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Senhor(a): JOEL GONCALVES VIEIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, bem como para ciência da decisão que DEFERIU O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 29/11/2018 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000494-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: $38,160.00 

ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO 

Endereço: RUA ESMERALDA, 816, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AV. 

GETÚLIO VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Nome: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, 267, ED. CANOPUS - C. 

ALPHAVILLE PAVMTO11-12-13-14-15, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-000 Senhor(a): JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, bem como para ciência da decisão que DEFERIU O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 12/12/2018 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010055-51.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$31,520.00 POLO ATIVO: Nome: DIEGO ROBERTO DA SILVA CHAVES 

Endereço: Rua ALFREDO ARAUJO GRANJA, S/N, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: , 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010055-51.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$31,520.00 POLO ATIVO: Nome: DIEGO ROBERTO DA SILVA CHAVES 

Endereço: Rua ALFREDO ARAUJO GRANJA, S/N, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: , 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 
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INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-86.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI ANDRADE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010085-86.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$209.02 POLO ATIVO: Nome: GEOVANNI ANDRADE SOUZA Endereço: 

Rua OURO, 189, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-86.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI ANDRADE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010085-86.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$209.02 POLO ATIVO: Nome: GEOVANNI ANDRADE SOUZA Endereço: 

Rua OURO, 189, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000075-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,959.54 POLO ATIVO: Nome: ALANI PEREIRA DA COSTA Endereço: 

rua dezesseis, sn, sao mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, lt 10 s 220, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000075-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,959.54 POLO ATIVO: Nome: ALANI PEREIRA DA COSTA Endereço: 

rua dezesseis, sn, sao mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, lt 10 s 220, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-07.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA S DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010002-07.2015.8.11.0026 Valor da causa: 
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$17,000.00 POLO ATIVO: Nome: RONALDO ROCHA Endereço: Avenida 

PAPA PAULO VI, 342, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANGELITA S DE ARAUJO - ME Endereço: Avenida 

PAPA PAULO VI, 43, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-07.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA S DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010002-07.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$17,000.00 POLO ATIVO: Nome: RONALDO ROCHA Endereço: Avenida 

PAPA PAULO VI, 342, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANGELITA S DE ARAUJO - ME Endereço: Avenida 

PAPA PAULO VI, 43, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-28.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010074-28.2014.8.11.0026 Valor da causa: 

$502.34 POLO ATIVO: Nome: AMERICO RODRIGUES ALVES Endereço: 

Rua Castelo Branco, 2555, Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME 

Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 887, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-28.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA RAPOZEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010171-28.2014.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,000.00 POLO ATIVO: Nome: BRIGIDA RAPOZEIRO DE SOUZA 

Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 238, Bela Vista, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS 

LTDA - ME Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 887, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000134-22.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: JOSE FELICIANO DA SILVA Endereço: Geraldo F. 

Benevides, 582, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000134-22.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: JOSE FELICIANO DA SILVA Endereço: Geraldo F. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 556 de 839



Benevides, 582, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000239-96.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA 

Endereço: rua 16, S/N, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALA 210, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000239-96.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA 

Endereço: rua 16, S/N, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALA 210, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000149-25.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI RICARDO Endereço: ODILOM 

DOS SANTOS, 1384E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALAS 101 A 106, Rua 

SEP/NORTE, Quadra 504, Edifício Ana Carolina, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000149-25.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI RICARDO Endereço: ODILOM 

DOS SANTOS, 1384E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALAS 101 A 106, Rua 

SEP/NORTE, Quadra 504, Edifício Ana Carolina, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000276-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,092.54 POLO ATIVO: Nome: BENEDITA VIEIRA DA SILVA Endereço: 

avenida dom pedro, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000276-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,092.54 POLO ATIVO: Nome: BENEDITA VIEIRA DA SILVA Endereço: 

avenida dom pedro, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FLORIPES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000391-47.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: ELIAS FLORIPES REGIS Endereço: minas gerais, ind, 

NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 1905, - 

ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FLORIPES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000391-47.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: ELIAS FLORIPES REGIS Endereço: minas gerais, ind, 

NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 1905, - 

ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000190-55.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS 

Endereço: Rua Pedro Nunes Barbosa, sn, Bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 
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CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000190-55.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS 

Endereço: Rua Pedro Nunes Barbosa, sn, Bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTS REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000351-65.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA 

Endereço: rua 16, S/N, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000351-65.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA 

Endereço: rua 16, S/N, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000367-19.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: NILZA COELHO Endereço: Rua Presidente 

Juscelino Kubitschek, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000367-19.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: NILZA COELHO Endereço: Rua Presidente 

Juscelino Kubitschek, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000200-02.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,102.63 POLO ATIVO: Nome: CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO 

Endereço: rua jose cavalcante souza, 421, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000200-02.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,102.63 POLO ATIVO: Nome: CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO 

Endereço: rua jose cavalcante souza, 421, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000292-77.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: JULIANA SANTOS NEVES Endereço: Rua 

Dom Pedro I, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000292-77.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: JULIANA SANTOS NEVES Endereço: Rua 

Dom Pedro I, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000226-97.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,076.22 POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO BENTO DA SILVA Endereço: 

rua silvano rodrigues, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 
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RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000226-97.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,076.22 POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO BENTO DA SILVA Endereço: 

rua silvano rodrigues, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000133-37.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,600.00 POLO ATIVO: Nome: WELLINGTON DOS PASSOS Endereço: 

Alinor Cosme da Silva, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000133-37.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,600.00 POLO ATIVO: Nome: WELLINGTON DOS PASSOS Endereço: 

Alinor Cosme da Silva, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000248-58.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,388.87 POLO ATIVO: Nome: ALMIR ROGERIO DOS SANTOS 

Endereço: rua antonio alves pereira, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000248-58.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,388.87 POLO ATIVO: Nome: ALMIR ROGERIO DOS SANTOS 

Endereço: rua antonio alves pereira, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA AIRES LEITE (REQUERENTE)

ARMINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000253-80.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por ARMINDO 

RODRIGUES DA SILVA e MARIA LUCIA AIRES LEITE em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. A presente ação deve ser julgada 

antecipadamente, na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez a questão é de direito e de fato e está totalmente 

comprovada nos autos. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia, é que os autores sustentam 

que, são clientes da operado VIVO, sendo que em novembro de 2017, 

contrataram plano pós pago, com valor fixo de R$ 89,99 (oitenta e nove 

reais e noventa e nove centavos). Contudo, no mês de dezembro, por 

questões financeiras ficou insatisfeito e tentou realizar troca de plano. 

Dirigiu-se então a filial da empresa nesta Comarca e solicitou a troca do 

plano para outro de valor mais baixo. Narra que a foi informado que a 

troca foi realizada e que deveria pagar o valor correspondente ao tempo 

de uso, acontece que em janeiro de 2018 o valor original persistiu, tendo 

se dirigido novamente a filial da operadora e sido informado que a troca 

ainda não teria sido feita, mas que ela aconteceria. Assim, há seis meses 

tenta efetuar a troca sem sucesso e os valores da fatura vem subindo 

mensalmente. Requereu como medida antecipatória da tutela o 

cancelamento do plano contratado, sendo a mesma indeferida, id. 

13311392. Diante de todos os transtornos vivenciados, bem como, pela 

tentativa frustrada em resolver o problema pela via administrativa, busca a 

Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. A requerida em sua 

defesa alega, que a parte autora adquiriu o plano VIVO CONTROLE 

DIGITAL 2,5GB, o qual foi habilitado e atualmente continua sendo o mesmo. 

Aduz que, não há qualquer informação cadastrada no sistema da 

Requerida sobre reclamações efetuadas em contato com a Requerida. Por 

fim alega inexistência de danos morais e requer a improcedência da ação. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Os 

reclamantes alegam que tentaram cancelar o plano pós pago sem êxito, há 

mais de 06 meses, contudo, não anexam nos autos os referidos 

protocolos ou documentos de solicitação de cancelamento, não 

comprovando minimamente que tentaram resolver junto a requerida 

administrativamente Resta claro nos autos a insatisfação do consumidor 

com o plano adquirido, possuindo este o direito de efetuar o cancelamento 

dos serviços, tendo a requerida ainda afirmado em contestação que não 

há débitos, já que o autor paga corretamente as faturas mensais. Desta 

feita, apesar dos autores não comprovarem as alegações de que tentaram 

cancelar o plano em momento anterior a propositura da ação, com a 

distribuição desta e citação da requerida, restou configurado a lide, 

oportunizado o contraditório e ampla defesa das partes. Desta feita, em 

respeito ao Código de Defesa do Consumidor, faz jus os autores, o 

cancelamento do plano solicitado. No que se refere ao dano moral deve 

ser avaliado com muito cuidado para que não se banalize os eventos da 

vida, tornando a convivência humana insustentável, já que cotidianamente 

as relações humanas sofrem de desagrado, aborrecimento e desprazer. 

A suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a 

dinâmica da vida em sociedade. E nessa linha que os fatos relatados pelo 

autor devem ser avaliados. Não restou comprovado qualquer abalo no seu 

convívio familiar, social, do qual pudesse extrair danos à sua 

personalidade. Destarte, não houve ofensa à honra do autor e igualmente 

não houve a perda de parte do patrimônio imaterial em razão do fato 

narrado. Não houve repercussões externas, nem descritivo de situações 

perniciosas a atributos de sua personalidade; a situação relatada, de mero 

transtorno ou aborrecimento, afetos à vida moderna em sociedade, por si 

só não podem ser guindadas como suficientes a abalar direitos da 

personalidade do destinatário. A cobrança indevida com a consequente 

inclusão de restritivo de crédito ou a utilização dos meios vexatórios ou 

ultrajantes caracteriza dano moral, visto que presumível o abalo 

psicológico. Todavia, a simples cobrança, sem a inclusão de restrição de 

crédito e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não 

configura dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME 

DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança indevida, sem a inscrição 

do nome da vítima no cadastro restritivo de crédito, não configura dano 

moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 (Acórdão), Relator: Domingos José 

Perfetto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. A propósito: APELAÇÃO CIVEL - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA 

DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo decorrente de exercício 

regular de direito e somente gera o dever de indenizar quando houver 

abuso. Não restou configurada a prática de ato ilícito, a cobrança 

realizada pela recorrida, não acarretando responsabilização por danos 

morais, em conseqüência não há dever de indenizar. 2. Consoante o 

disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito; não restando como 

provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Recurso improvido, 

decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/08/2011, 

Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base nesta linha de 

raciocínio e considerando que não há nos autos prova de qualquer fato 

que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Por não se tratar de danos morais in 

re ipsa, caberia à parte autora a demonstração de que ele efetivamente 

ocorreu, ônus do qual não se desincumbiu à contento. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - DETERMINAR que a requerida efetue o 

cancelamento do plano denominado “VIVO PÓS 2.5GB”, na linha de nº 

65-99615-3748, no prazo de 05 dias, sob pena de multa no importe de R$ 

50,00 (cinquenta reais), por dia de descumprimento, até o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), devendo então os autos retornarem 

conclusos para nova análise dos astreintes; - JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos de dano moral; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-07.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA S DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010002-07.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA movida por RONALDO ROCHA, em desfavor de 

ANGELITA S DE ARAUJO - ME. Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido. Da Revelia A requerida fora 

devidamente citada na data de 03/02/2015, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 12/03/2015, ocasião que foi intimada 

para apresentar contestação no prazo de 05 dias (id. 6537623), contudo, 

a reclamada somente apresentou peça de defesa na data de 06/11/2015, 

quase 08 meses após a referida audiência. Diante do exposto, DECRETO 

A REVELIA DA PARTE RÉ. Logo, faz-se necessário a aplicação do efeito 

da revelia consistente na presunção ficta dos fatos deduzidos contra o 

revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, situação essa 

que autoriza este juízo a julgar antecipadamente os autos, nos termos do 

art. 355, II, do Código de Processo Civil. Pois bem, presumidos como 

verdadeiros os fatos narrados pelo promovente na demanda inicial, 

impende-se buscar se estes mesmos fatos são aptos à tutela jurisdicional. 

A executada propôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Ilícito 

c/c Pedido Subsidiário de Revisão de Juros Onzenários e Indenização por 

Danos Morais com “Pedido de Tutela Antecipada, nº 

1723-08.2014.811.0026 Código: 46180, Processo nº 0/2014, na comarca 

de Arenápolis-MT, contudo, a mesma já se encontra com sentença de 

mérito e acordão transitado em julgado, arquivado definitivamente desde 

29/08/2017, não havendo possibilidade de reunião conforme disciplina o 

artigo 55, § 1º do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Observo que a parte 

promovente trouxe aos autos conjunto probatório mínimo apto a constituir 

o seu direito, que somente poderia ser modificado ou extinto com provas 

em contrário lastreadas pela parte promovida, o que, diante de sua inércia, 

não ocorreu. Verifica-se que o referido cheque possuo carimbo de 

devolução por motivo 21 (sustado ou revogado), não tendo o autor 

comprovado tratar-se de cobrança ilícita, tampouco comprovar a quitação. 

Situação que restou julgada no processo nº 1723-08.2014.811.0026, 

Código: 46180, proposto pelo executado, conforme trecho colacionado 

abaixo: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA 

INICIAL – PETIÇÃO CONFUSA – DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS - 

PRETENSÃO DE A PARTE CONTRÁRIA APRESENTAR PROVA CONTRA SI 

– ARTIGOS 283, 396, 333, I, DO CPC – VIOLAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – 

FONTE DE CONSULTA – PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O órgão jurisdicional não é fonte de consulta. 

Indispensável o autor apresentar com a inicial os documentos com os 

quais alberga seu pedido não podendo transferir ao réu produzir prova 

contra si mesmo. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão nos 

casos e formas legais. 2. Se a parte alega que foi vítima de estelionato, 

deve, ao menos, informar quando emprestou do agiota, qual a taxa de 

juros aplicada, quando está devendo, materializado através de 

documentos, não se aceitando pedidos genéricos, onde, sequer sabe os 

valores que estão materializados nos cheques dados em garantia da 

operação supostamente fraudulenta. 3. Se houve entrega de cheques em 

branco, deve aguardar o andamento do inquérito policial para, mais tarde, 

com bases sólidas e não argumentos vagos, ingressar com nova 

demanda. 4. Correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de 

fato e de direito, conclui pela inépcia da inicial. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 104392/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

ARENÁPOLIS RELATOR:DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO Dessa 

forma, pelas considerações acima expendidas, a condenação da parte 

reclamada ao pagamento do débito no valor de R$ 15.437,00 (quinze mil 

quatrocentos e trinta e sete reais), é medida que se impõe. Diante do 

exposto e, por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - 

DECRETAR a REVELIA da parte requerida ANGELITA S DE ARAUJO - ME, 

com fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial para condenar a parte Requerida a PAGAR à 

parte Autora, o valor de R$ 15.437,00 (quinze mil quatrocentos e trinta e 

sete reais), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do 

STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei 

n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - 

termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-28.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por AMERICO 

RODRIGUES ALVES em face de ÁGUAS DE ARENÁPOLIS/MT, ambos 

devidamente qualificados. Fundamento e Decido. Alega a parte autora que, 

em maio de 2014 recebeu uma fatura, com aumento abrupto e injustificado, 

no valor de R$ 502,34 (quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos), 

ocasião que procurou o escritório da demandada, contudo não obteve 

nenhuma explicação. Com lastro nessa narrativa, requer a concessão da 

tutela antecipada determinando que a reclamada proceda com o 

religamento do serviço, e ao final, redução do valor cobrado na fatura de 

maio de 2014. A tutela antecipada foi deferida, id. 6536234. A parte 

requerida apresentou contestação alegando que, havia um vazamento 

entre o cavalete e a caixa d’água do requerente, o qual o requerente tem 

plena ciência, pois acompanhou toda a fiscalização. Sendo que, na 

audiência realizada dia 30/07/2014, o requerente confirmou o fato, 

conforme consta na ata de audiência. Juntou documentos. DECIDO 

Verifica-se que a demanda não carece de dilação probatória, vez que as 

provas acostadas nos autos são suficientes para o julgamento do feito, 

dessa forma, nos termos do art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Passo a análise do mérito. A questão trazida a 

julgamento evidência uma relação de consumo nos moldes dos artigos 2º 

e 3º do CDC motivo pelo qual, a demanda será julgada consoante os 

princípios e normas do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. A 
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matéria controvertida consiste em verificar a ocorrência de falha na 

prestação dos serviços da ré, em razão do elevado consumo apurado e 

cobrado. O autor ajuizou Ação Revisional com a intenção de diminuir o 

valor cobrado pelo consumo de água em maio/2014, inicialmente em R$ 

502,34 (quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos). Na inicial 

consignou que nunca utilizou o volume apontada na matrícula de unidade, 

tanto assim que extrapola injustificadamente as demais faturas. Trata-se 

de responsabilidade civil objetiva que independe de comprovação de 

culpa, nos termos do § 6º do artigo 37 da CF/88, regra esta que se aplica 

à Administração Direta, Indireta e aos prestadores de serviços públicos. A 

parte ré, como prestadora de serviço, responde pelos danos 

eventualmente causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação de serviços, fundamentada na Teoria do Risco do 

Empreendimento (art. 14 do CDC), devendo o empreendedor suportar os 

ônus decorrentes da atividade, tal como dela aufere os lucros, somente 

afastada caso comprove o fornecedor do serviço à ocorrência de uma 

das causas excludentes de responsabilidade, previstas no parágrafo 3º, 

entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II). 

Compulsando os documentos anexados pela reclamada verifica-se que 

havia vazamento na unidade consumidora do autor, o que fora confirmado 

por este em audiência, justificando a discrepância entre os valores 

consumidos e cobrados pelo consumo de água na residência do 

demandante, no período contestado na inicial, qual seja, maio/2014. A 

responsabilidade pelo vazamento nas instalações internas do imóvel é do 

consumidor, o qual não foi consertado e evidentemente aumentou do 

consumo de água naquele mês. Desse modo, o hidrômetro mediu com 

precisão o volume de água utilizado, que foi maior em virtude do 

vazamento encontrado, pelo qual, como já dito, responde o consumidor 

(autor), e, portanto, a cobrança está correta Com efeito, de acordo com o 

§ 3º do art. 14 da Lei nº 8.078/1990, só haverá a exclusão do nexo causal 

e, consequentemente, da responsabilidade do prestador, se este provar 

que não houve defeito na prestação do serviço, ou a ocorrência de fato 

exclusivo da vítima ou de terceiro. Assim, não caracterizada a 

responsabilidade do réu, não há como imputar qualquer tipo de 

responsabilidade, até porque pelo que consta dos autos o evento ocorreu 

por culpa exclusiva da vítima. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

e REVOGO a tutela antecipada concedida no id. 6536234. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Processo Número: 8010171-28.2014.8.11.0026
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BRIGIDA RAPOZEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)
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AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010171-28.2014.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

ajuizada por BRIGIDA RAPOZEIRO DE SOUZA em face de ÁGUAS DE 

ARENÁPOLIS/MT, ambos devidamente qualificados. Fundamento e Decido. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Alega a Reclamante que no dia 24 de novembro de 

2014 recebeu um termo de aceite de solicitação de serviço para conserto 

de ramal ¾ sem pavimento, contudo afirma que não solicitou os serviços, 

argumentando que é obrigação da empresa averiguar as irregularidades 

ocorridas. Alega que na fatura do mês de dezembro de 2014, houve a 

cobrança do valor de R$ 75,20 referente ao conserto de ramal ¾ sem 

pavimento na calçada em frente à casa da promovente, do lado de fora da 

residência da mesma, e que, tentando resolver o problema com a 

Reclamada, não logrou êxito. Foi informada da existência de um Decreto 

Municipal nº 20/2014, onde prevê que é proibido a cobrança de qualquer 

tipo de taxa de conserto de ramais tubulares de água que se encontram 

sobrepostos nas vias, calçadas ou logradouros públicos, portanto 

indevida a cobrança recebida. Diante disso, requereu a tutela antecipada 

preventiva, a fim de que a Reclamada abstenha-se de efetuar o corte do 

fornecimento de água em sua residência, no tocante à fatura que contém 

a cobrança de serviço não solicitado e prestado na via pública. Liminar 

deferida no id. 6537409. Em defesa sustenta a requerida que não houve a 

observância do devido processo legal para edição do ato normativo, 

ferindo tal exigência legal, quando se trata de processo administrativo, 

uma vez que o ato normativo em comento (Decreto 020/2014) é de efeito 

concreto, visando desconstituir obrigação firmada em contrato de 

concessão forjado sobre a pena da unilateralidade pela própria 

Administração, sob à égide da Lei de Regência (Lei das Concessões), 

dentro dos limites fixados no Edital de Concorrência. Por fim alega 

inexistência de danos morais e requer a improcedência da ação. No que 

se refere a preliminar de remessa dos autos a justiça comum, a mesma 

deve ser julgada improcedente, haja vista que as provas foram produzidas 

nos autos, não havendo justificativas para remessa e inclusão da 

Prefeitura Municipal de Arenápolis na lide. Portanto indefiro. Passo a 

análise do mérito. A água é direito de primária importância que deve ser 

assegurado mediante prestação positiva do Estado, entendimento 

majoritário de que o acesso a esses serviços é bem essencial a todos. 

Diante deste quadro, em exercício de ponderação, é inegável a 

prevalência da dignidade da pessoa humana, atendida com fornecimento 

de água potável. Pelos documentos anexados aos autos, verifica-se que o 

Prefeito de Arenápolis expediu Decreto nº 20/2014, na data de 26 de junho 

de 2014. Desta feita, notificou a requerida para que esta se abstivesse de 

cobrar valores a título de taxa de conserto de ramal ¾ sem pavimento, 

conserto de ramal ¾ com pavimento, conserto no ramal sem asfalto, e que 

se encontram exclusivamente sobrepostos nas vias, calçadas ou 

logradouros, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 020/2014, conforme 

informado pela reclamada em sua contestação (id. 6537600). Contudo, 

mesmo após estar em vigor o referido decreto, a requerida continuou 

efetuando a cobrança dos valores para conserto do ramal, como no caso 

da autora que ocorreu em dezembro de 2014. Apesar das alegações da 

requerida de que o referido Decreto “trata-se de ato administrativo 

flagrantemente ilegal, desprovido de qualquer fundamento jurídico, 

inservível”, a referida ação não é instrumento cabível para decretar a 

ilegalidade do ato administrativo, não tendo a reclamada anexado decisão 

de inconstitucionalidade da referida lei. Ademais, se trata inegavelmente 

de investimento próprio à atividade fim da empresa, inerente à prestação 

do serviço e essencial para a sua adequada prestação, não sendo lícito a 

empresa impor aos usuários os custos da instalação/conserto, o que 

configuraria em verdadeiro repasse ao consumidor dos custos do 

investimento do empreendimento, o que violaria o disposto nos artigos 6º, 

V; 22; 39, V; 51; IV, XV, e §1º, III, todos da Lei nº 8.078/1990: Nesse 

sentido é a jurisprudência: Apelação cível. Direito do consumidor. Cedae. 

Instalação de hidrômetro individual. Recusa. Alegação de dívida anterior a 

ocupação. Obrigação de natureza pessoal. Débito do antigo proprietário 

que não pode ser atribuído ao atual. Instalação de medidor individual que 

atende ao princípio da informação. Declaração de inconstitucionalidade 

formal da Lei Estadual nº 3915/2002 que não afasta a responsabilidade da 

concessionária em promover a instalação e arcar com os custos do 

procedimento. Atividade inerente ao serviço e essencial para a sua 
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adequada prestação. Inviabilidade técnica não demonstrada. Ônus da 

parte ré. Responsabilidade do usuário limitada às obras de adequação do 

imóvel, até o medidor. Art. 25 do Decreto Estadual nº. 553/1976. Ausência 

de dano moral. Provimento parcial do recurso, nos termos do art. 557, § 1º 

A, do CPC, para condenar a ré a promover a instalação de hidrômetro 

individual na residência do autor, arcando com os custos decorrentes da 

instalação. Processo : 0058900-22.2010.8.19.0001; APELACAO DES. 

CLAUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 31/07/2012 - QUINTA 

CAMARA CIVEL No que se refere ao dano moral deve ser avaliado com 

muito cuidado para que não se banalize os eventos da vida, tornando a 

convivência humana insustentável, já que cotidianamente as relações 

humanas sofrem de desagrado, aborrecimento e desprazer. A 

suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a 

dinâmica da vida em sociedade. E nessa linha que os fatos relatados pelo 

autor devem ser avaliados. Não restou comprovado qualquer abalo no seu 

convívio familiar, social, tampouco prejuízo econômicos, do qual pudesse 

extrair danos à sua personalidade. Destarte, não houve ofensa à honra do 

autor e igualmente não houve a perda de parte do patrimônio imaterial em 

razão do fato narrado. Não houve repercussões externas, nem descritivo 

de situações perniciosas a atributos de sua personalidade; a situação 

relatada, de mero transtorno ou aborrecimento, afetos à vida moderna em 

sociedade, por si só não podem ser guindadas como suficientes a abalar 

direitos da personalidade do destinatário. A cobrança indevida com a 

consequente inclusão de restritivo de crédito ou a utilização dos meios 

vexatórios ou ultrajantes caracteriza dano moral, visto que presumível o 

abalo psicológico. Todavia, a simples cobrança, sem a inclusão de 

restrição de crédito e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, 

não configura dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança 

indevida, sem a inscrição do nome da vítima no cadastro restritivo de 

crédito, não configura dano moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 

(Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 

28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, embora os efeitos da cobrança 

vexatória sejam presumidos e não dependerem de prova, os fatos que 

ensejaram a cobrança tida como vexatória ou ultrajante deve ser 

comprovado, já que é impossível presumir que toda cobrança é vexatória. 

A propósito: APELAÇÃO CIVEL - COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA 

PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO 

COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo 

decorrente de exercício regular de direito e somente gera o dever de 

indenizar quando houver abuso. Não restou configurada a prática de ato 

ilícito, a cobrança realizada pela recorrida, não acarretando 

responsabilização por danos morais, em conseqüência não há dever de 

indenizar. 2. Consoante o disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe 

ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito; 

não restando como provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. 

Recurso improvido, decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, 

DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 17/08/2011, Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base 

nesta linha de raciocínio e considerando que não há nos autos prova de 

qualquer fato que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo 

que não se encontra caracterizado dano moral. Por não se tratar de danos 

morais in re ipsa, caberia à parte autora a demonstração de que ele 

efetivamente ocorreu, ônus do qual não se desincumbiu à contento. Diante 

do exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO com vencimento em 05/01/2015, referente ao 

conserto do ramal ¾ sem pavimento, valor de R$ 75,20 (setenta e cinco 

reais e vinte centavos), do hidrômetro nº A03L047407, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

triplo do importe que exigir em desacordo; -JULGAR IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE DANOS MORAIS; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000134-22.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por JOSE 

FELICIANO DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido. A presente 

ação deve ser julgada antecipadamente, na forma autorizada pelo art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez a questão é de direito e de 

fato e está totalmente comprovada nos autos. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. 

Sustenta a parte autora que teve seu nome negativado pela requerida no 

valor de R$ 222,62 (duzentos e vinte e dois reais e sessenta e nove 

centavos), contudo alega ser indevida tal cobrança. Afirma que possui 

junto a requerida, plano de serviços de ligações e utilização dos serviços 

de internet com valor fixo de R$ 49,90 por mês. Todavia, com o passar 

dos meses a requerida passou a enviar faturas de consumo com o valor 

exorbitante, chegando a quantia de R$ 222,62 (duzentos e vinte e dois 

reais e sessenta e nove centavos). Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus 

direitos. A requerida em sua defesa alega regular prestação dos serviços 

contratados, anexando faturas, bem como que o autor excede a franquia 

do plano contratado por uso excessivo da linha, gerado as cobranças. Por 

fim alega inexistência de danos morais e requer a improcedência da ação. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste a parte autora. Verifica-se que o 

autor não anexou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações, deixando de produzir minimamente as provas que 

estavam ao seu alcance, tais como faturas mensais, que poderiam 

comprovar que o plano contratado foi no valor fixo de R$ 49,90 por mês, 

conforme alegado na inicial. Tampouco anexou documentos que 

comprovassem as cobranças superiores alegadas, anexando apenas 

consulta do SCPC. Em defesa a requerida anexou faturas que demonstram 
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o plano contratado, e ainda os valores cobrados, tais como pacote “avulso 

internet”, justificando as cobranças superiores. Em que pese às suas 

alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração do ato 

ilícito por parte da empresa reclamada. Embora o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Entendo que os documentos 

apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos 

elencados na inicial, não há nenhuma prova da ilegalidade das cobranças, 

não tendo a parte requerente sequer instruído a inicial com documentos 

que lhe são fornecidos mensalmente pela requerida. Ressalto a regra do 

ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve para 

beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Dessa forma, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma processual 

civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da prova, distribui 

também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça 

critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 

mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. O acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está anexado 

faturas demonstrando a utilização do serviço, restando comprovado de 

forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes e do débito. Não havendo como prosperar 

a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da 

pretensão inicial. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do 

CPC. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos de dano moral; - JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Autos nº 1000239-96.2018.8.11.0026 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

opostos por ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, 

já qualificada, em face da sentença de id. 15177 699, alegando a omissão 

no tocante ao pedido de aplicação da súmula 385 do STJ. Conheço dos 

embargos, por serem tempestivos, conforme certidão de id. 15811761. 

Decido. A Lei dos Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, 

a possibilidade de oposição de embargos contra decisões ou acórdãos 

que estiverem eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

Vejamos o teor do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, alega a embargante que a 

sentença objurgada se encontra omissa no que se refere ao pedido de 

aplicação da súmula 385 do STJ, ante a existência de negativação 

preexistente no nome da parte autora, não cabendo indenização por dano 

moral. Analisando os argumentos por trazidos, bem como a sentença 

objurgada, entendo que os presentes embargos merecem provimento, 

ante a ausência de manifestação na sentença atacada, sobre questão 

apresentada em contestação pela requerida “aplicação da súmula 385 do 

STJ”. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO para 

afastar a condenação por danos morais e constar na referida sentença: 

“No entanto, a pretensão indenizatória não merece prosperar. Isto porque 

o irrefutado documento de id. 14306715, demonstra a existência de 

restrição creditícia anterior àquela que se discute nestes autos (realizada 

em 05/12/2015), promovida pela empresa “ISABELLA CALCADOS 

-MT06110117, na data de 29/12/2013, com exclusão somente em 

28/09/2016. Ademais, a negativação anterior mencionada acima, não é 

objeto de demanda judicial, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ. 

Nesse passo, não tendo a autora demonstrado – ônus dela - que tais 

restrições foram impugnadas com êxito, afigura-se plenamente aplicável a 

Súmula 385 do Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento'. Desta forma, a rejeição da 
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pretensão indenizatória é medida que se impõe. Ante o exposto, por tudo 

que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para: - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais formulado na exordial;” No mais, devendo permanecer o 

comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto de sentença para que surtem 

seus efeitos legais nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000149-25.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

CLAUDINEI RICARDO em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Indefiro o pedido de conexão com os processos nº 

10001484020178110026 e 10001519220178110026, haja vista que os 

mesmos já se encontram com sentença de mérito proferida. Passo a 

análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum débito junto a 

requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débito, apenas documentos unilaterais. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

9400526), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficie-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao triplo do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000276-26.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por BENEDITA VIEIRA DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 
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em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas faturas 

produzidas unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé, bem como o pedido contraposto; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FLORIPES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000391-47.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ELIAS FLORIPES REGIS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, produzidas unilateralmente A requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas 

alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000190-55.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., 
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no processo que lhe move KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS, no prazo 

de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

15180181), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000351-65.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por GENIVALDO GONCALVES 

DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

desconhece o débito que ensejou a negativação, bem como que tentou 

resolver administrativamente, contudo, não obteve êxito, requerendo a 

condenação da requerida em danos morais. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A reclamada não anexou 

nenhum contrato de aquisição, seja por meio de documento escrito, 

ligação ou extrato de utilização, anexando apenas fatura e telas de seu 

sistema, produzidas unilateralmente, não possuindo capacidade 

comprobatória capaz de ensejar a exigibilidade da cobrança. A reclamada 

afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima 

que seja, apresentou neste sentido. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, verifica-se ainda a existência de negativação/protesto 

preexistente, em nome da parte autora (id 13905773), não havendo assim 
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que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE PROTESTO ANTERIOR. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. INCIDENCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007772619, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 18/07/2018). Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes 

nos órgãos restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o 

teor da súmula 385 do STJ. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao triplo do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto e a condenação em litigância de má 

fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000367-19.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por NILZA COELHO em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o referido documento não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, bem como 

supostas faturas produzidas unilateralmente. Contudo, a requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

a contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 
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valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dia. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000200-02.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., 

no processo que lhe move CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO, no prazo de 

5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

15435582), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 
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Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-77.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000292-77.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., 

no processo que lhe move JULIANA SANTOS NEVES, no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

15140384), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000226-97.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., 

no processo que lhe move RAIMUNDO BENTO DA SILVA, no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 
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como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

14497066), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000133-37.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., 

no processo que lhe move WELLINGTON DOS PASSOS, no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

13766127), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 

específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 
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1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000018-16.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., 

no processo que lhe move ALMIR ROGERIO DOS SANTOS. É o relato do 

necessário. Decido. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O 

recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais 

Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 

9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, 

sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs 

recurso de embargos de declaração, irresignada com a sentença de 

mérito proferida a qual julgou parcialmente procedente a ação e condenou 

a parte requerida em danos morais (id. 15017960). Verifica-se que, a 

parte reclamada não produziu minimamente provas de suas alegações, 

buscando com o presente a total alteração da sentença, e não mero 

esclarecimento, conforme tenta fazer crer, não sendo a via correta para 

tal requerimento. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

Embargos de Declaração nº 8010232-72.2016.811.0007 Embargante: 

ANTONIO BASTO DA SILVA EmbargadO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IJUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAESData do Julgamento: 15/03/2018EMENTAEMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR 

SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - TESES 

DEVIDAMENTE APRECIADAS - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES 

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

IMPROVIDOS.Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da 

Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a 

matéria.Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada 

e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório, sendo o 

caso de não acolhimento dos embargos. MARCELO SEBASTIAO PRADO 

DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2018, Publicado no 

DJE 16/03/2018) Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante à análise explicitada no comando 

judicial invectivado. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da 

decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação 

possível apenas por via do recurso adequado. Isso posto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e, porque NÃO há omissão na decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILEIDE APARECIDA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000216-53.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por ROZILEIDE 

APARECIDA MAIA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, produzidas 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos 

danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 
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comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial posterior a que está sendo discutida neste feito, razão pela qual 

não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. No que se 

refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000309-16.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no processo que 

lhe move LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do necessário. 

Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 

5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 

-, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, irresignada com a 

sentença de mérito proferida a qual condenou em danos morais (id. 

15250830), sob alegação de omissão por não fundamentar a existência do 

dano moral. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de 

omissão, posto que na sentença embargada foram explorados todos os 

pontos da exordial, bem como da contestação, constando ainda tópico 
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específico a respeito dos danos morais a serem indenizados, tratando-se 

de dano in re ipsa, por negativação indevida. O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante VIVO S.A., a pagar ao embargado multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Autos nº 1000079-71.2018.8.11.0026 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos por OI S.A., já qualificada, em face da sentença de id. 

13091735, alegando a contradição no valor do pedido de danos materiais. 

Conheço PARCIALMENTE dos embargos, por serem tempestivos. Decido. 

A Lei dos Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, a 

possibilidade de oposição de embargos contra decisões ou acórdãos que 

estiverem eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

Vejamos o teor do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, alega a embargante que a 

sentença objurgada possui contradição no que se refere ao valor a 

atribuído a título danos materiais. Analisando os argumentos por trazidos, 

bem como a sentença objurgada, entendo que os presentes embargos 

merecem provimento, ante contradição no valor indicado na sentença e o 

valor comprovado nos documentos de id. 11910101 e 14238541. Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO para 

constar na referida sentença: “No que se refere aos danos materiais, 

verifico que o autor não anexou aos autos as faturas mensais capazes de 

demonstrar os valores que alega terem sido cobrados há mais nos 

períodos de julho de 2017 a janeiro de 2018, devendo serem julgados 

improcedentes, fazendo jus apenas ao recebimento dos valores cobrado 

no período que o serviço não foi devidamente prestado, qual seja 12/2016 

a 06/2017, perfazendo a quantia de R$ 567,84 (quinhentos e setenta e 

seis reais e oitenta e quatro centavos). - CONDENAR a reclamada a pagar 

ao reclamante, no valor de R$ 567,84 (quinhentos e setenta e seis reais e 

oitenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. No mais, devendo permanecer o 

comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-22.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON PAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010206-22.2013.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por NAILTON PAES RIBEIRO em 

face da empresa OI S.A. É fato notório que a reclamada, juntamente com o 

grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, 

postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste 

feito está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 
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judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI do NCPC, devendo a parte autora proceder com a 

habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERLY SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA A R LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000126-45.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO ACAUTELATÓRIO, 

ajuizada por GERLY SILVA PINHEIRO em face de MERCEARIA A R LTDA - 

ME, ambos devidamente qualificados. Decido Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. Afirma a parte 

reclamante que teve seu crédito restrito no comércio local em razão da 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Por outro 

lado, na peça contestatória, a parte ré defende que há mais de 04 anos, a 

autora juntamente com seu ex companheiro Jomilton Basílio de Arruda, 

celebraram com a ré negócio jurídico para que este lhe abrisse um 

crediário, o qual mensalmente fariam as devidas quitações. Afirma ser a 

autora devedora solidaria, existindo um contrato inadimplido, ensejador da 

restrição declinada na inicial. Argumenta ser devida a negativação, não 

havendo que falar em danos morais. Por fim, pugna pela improcedência in 

totum da pretensão autoral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A reclamada alega que a autora é devedora solidaria, 

juntamente com Jomilton Basílio de Arruda, afirmando ser este seu ex 

companheiro, anexando ficha cadastral id. 13212432, a fim de comprovar 

que houve a abertura de conta entre ambos, sendo qualificados como 

conviventes, portanto devedores solidários Verifica-se que os 

documentos anexados pela defesa, tais como nota promissória ou até 

mesmo a mencionada ficha cadastral, não possuem assinatura ou 

anuência da parte autora. Ademais todas as notas possuem como 

emitente terceiro, por nome de Jomilton Basílio de Arruda, não tendo a 

requerida comprovado a responsabilidade da reclamante. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da contratação, a cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. Não há olvidar 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comércio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 
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valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de cobrá-lo da parte autora, por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente 

a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do 

STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei 

n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-91.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000067-91.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por NOEMIA 

GONCALVES DE ALMEIDA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. Aduz o reclamante que a parte 

demandada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, porém, que 

desconhece o contrato que ensejou essa negativação. Sustentou que tal 

evento lhe causou danos de ordem moral e material. A parte ré apresentou 

resposta, na qual sustentou, em resumo, a existência do débito, a 

regularidade da negativação creditícia e a inocorrência de dano moral, 

além de exibir documentos. Saliento que a administração dos meios de 

prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade realizada 

para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a quem 

cabe apreciar livremente os elementos de prova, por força do disposto no 

artigo 371 do Código de Processo Civil, consagrador do princípio da 

persuasão racional. E, no exercício desse poder de valorar as provas, o 

juiz está autorizado a se restringir àquela que, além de ser mais 

esclarecedora, seja também a mais célere e compatível com o princípio da 

razoável duração do processo previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do mencionado Código. No 

mérito, o pedido é improcedente. O Código de Defesa do Consumidor, 

regula as relações de consumo desenvolvidas entre o consumidor e o 

fornecedor de produtos ou prestador de serviços. É o consumidor definido 

no seu artigo 2º, “caput”, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto o 

fornecedor é descrito no artigo 3º do mesmo diploma legal, como “toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, há a definição de 

serviço, como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. No amplo conceito legal de serviço, portanto, incluem-se as 

atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras por sua natureza 

creditícia. Aplica-se, portanto, à controvérsia o Código de Defesa do 

Consumidor, por se referir à operação creditícia destinada a servir a 

destinatário final. Ressalto que a configuração do ato ilícito exige uma 

conduta antijurídica ou contrária a uma norma preexistente ou, ainda, o 

exercício abusivo de um direito reconhecido, que causa um mal 

desnecessário e injusto, o que não se evidencia na hipótese. Ora, a parte 

demandada provou ser cessionária do crédito sobre o qual versa a 

presente demanda, indicou a origem da relação jurídica que ensejou a 

dívida, bem como conta bancaria e contrato devidamente assinado pela 

requerente. Tais circunstâncias se revelam suficientes para a 

demonstração da existência de vínculo contratual e da exigibilidade do 

débito. A parte ré, na qualidade de cessionária do crédito, está, portanto, 
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apta a exigir o pagamento ou utilizar medida coercitiva destinada a 

estimular o devedor a cumprir o compromisso por ele assumido. 

Acrescento que a cessão de crédito apenas é vedada, em conformidade 

com o artigo 286 do Código Civil, se a isso se opuser a natureza da 

obrigação, a lei ou a convenção e, nessa última hipótese, a cláusula 

proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se 

não constar no instrumento da obrigação. Desse modo, não existindo no 

instrumento de contrato firmado pela parte autora nenhum impedimento à 

cessão de crédito, está se efetivou regularmente. Ressalto que a norma 

contida no artigo 290, primeira parte, do Código Civil não impossibilita a 

cessão de crédito, nem exonera o devedor do cumprimento da obrigação, 

mas, de acordo com o artigo 292 do mencionado Código, apenas enseja a 

ineficácia da transmissão, se houver pagamento ao credor primitivo, o que 

não se evidenciou. Além disso, independentemente do conhecimento da 

cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios 

do direito cedido, por força do artigo 293 do Código Civil, incluindo-se 

dentre essas providências a negativação creditícia do inadimplente. 

Havendo mora do devedor, que não cumpriu a obrigação no tempo e pelo 

modo convencionados, surgiu para a credora a faculdade de incluir o 

nome da inadimplente em cadastros de restrição ao crédito, os quais 

atuam como proteção e prevenção contra os que insistem em agir à 

margem das regras postas e se afastam dos princípios da moral e da 

boa-fé que devem nortear as relações civis e comerciais, segundo o 

ensinamento do Desembargador Rui Stoco (in “Tratado de 

Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 6ª 

edição, p. 1.784). Trata-se de meio legítimo de exigir o pagamento do valor 

devido, estando tal conduta abrangida pela excludente de ilicitude do 

exercício regular de um direito reconhecido, que, por força do disposto no 

artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta o dever de indenizar, por não 

haver nenhum prejuízo ao direito alheio. Cumpre salientar, outrossim, que a 

incidência da Lei nº 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa 

do Consumidor, que regula as relações de consumo desenvolvidas entre o 

consumidor e o fornecedor de produtos ou prestador de serviços, em 

nada modifica tal conclusão, pois não pode a legislação consumerista ser 

utilizada para subverter a ordem jurídica. É certo que o consumidor, por 

sua hipossuficiência e vulnerabilidade, necessita de proteção especial 

para que não fique sujeito ao poderio econômico dos fornecedores de 

produtos e serviços ao mercado, que dispõem de maiores informações e 

meios de defesa uns contra os outros, mas essa tutela regulada pela Lei 

8.078/90, não pode ir além do necessário e suficiente para assegurar a 

liberdade de contratar nem operar sobre qualquer aspecto da relação 

contratual em que se não tenha verificado essa vulnerabilidade ou 

hipossuficiência, sob pena de servir ao desvirtuamento das relações 

contratuais regulares, comprometendo a segurança jurídica. Acrescento 

que a parte demandada, ao solicitar o registro da inadimplência em 

cadastro de restrição ao crédito, apenas desempenhou atividade 

econômica, em total conformidade com o disposto no artigo 170 da 

Constituição Federal, agindo dentro dos limites legais. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ademais o 

irrefutado documento de id. 9314686, demonstra a existência de 

restrições creditícias anteriores àquela que se discute nestes autos, 

promovida por credores diversos e estranhos à lide. Nesse passo, não 

tendo a autora demonstrado – ônus dela - que tais restrições foram 

impugnadas com êxito, afigura-se plenamente aplicável a Súmula 385 do 

Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento'. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do 

CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000203-54.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA 

ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por JUCINEIDE DOS SANTOS 

em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a 

extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o 

Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos do Banco do Brasil. A reclamada não anexou 

contrato ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débito, apenas documentos unilaterais. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

13819425), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 
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restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que exigir em 

desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59662 Nr: 395-80.2016.811.0088

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA-ME, 

CLEBYS ROBERTO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos.

Certifique-se quanto à tempestividade da contestação apresentada à ref. 

54 e impugnação à contestação de ref. 76, observando-se que o presente 

processo ficou suspenso por 60 (sessenta) dias, consoante determinado 

na audiência de conciliação de ref. 35.

Ao mesmo tempo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, 

arrolando eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62678 Nr: 2386-91.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBYS ROBERTO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo 

embargante e determino que promova o recolhimento das custas e taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código 

de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 1061-52.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação do embargado 

Astilho Demétrio Urbieta, para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69681 Nr: 3789-61.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.Fixo como pontos controvertidos:a) 

Remoção indevida de objetos e documentos da parte autora pela 

requerida.CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de março de 

2019, às 16 horas e 15 minutos. Desde já, determino a expedição de carta 

precatória para oitiva de testemunhas residentes em outras Comarcas. 

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, com as advertências legais. Deverão os 

advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à 

produção da prova testemunhal. Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59564 Nr: 343-84.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ, CRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 Vistos etc.

 Ante a juntada da petição de ref. 144, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40919 Nr: 1313-60.2011.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. D. DE AMORIM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59747 Nr: 447-76.2016.811.0088

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TROPICAL PISOS , ANDRE BIANCHINI SERAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO TORREMOCHA AGUILAR (ESPOLIO), 

FABIANA RODRIGUES AGUILAR, SANDRA MARISA DO NASCIMENTO 

LOTEK, ANA MARIA RODRIGUES, GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para se manifestar, no prazo de 

15(quinze) dias, acerca da devolução da correspondência de ref. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54321 Nr: 944-61.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PASQUALETTO, URSULINA SINSKI 

PASQUALETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Intimo a parte requerida, para contrarrazões no prazo legal, em atenção 

ao disposto no artigo 1.010, § 2º, do CPC/2015.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-20.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000070-20.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsando o 

processo, verifico que a certidão executada não condiz com o valor 

mencionado da exordial. Diante disso, determino intimação do exequente, 

para que emenda a petição inicial, devendo juntar a certidão de honorários 

mencionada na exordial ou adequar essa a certidão que se encontra no 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumprida a determinação acima, retorne concluso na tarefa 

URGENTE. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 11 de outubro 

de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-87.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000072-87.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsando o 

processo, verifico que as certidões executadas não condizem com o valor 

mencionado da exordial. Diante disso, determino intimação do exequente, 

para que emenda a petição inicial, devendo juntar as certidões de 

honorários mencionadas na exordial ou adequar essa as certidões que se 

encontram no processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumprida a determinação acima, retorne 

concluso na tarefa URGENTE. Cumpra-se. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-57.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000074-57.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsando o 

processo, verifico que as certidões executadas não condizem com o valor 

mencionado da exordial. Diante disso, determino intimação do exequente, 

para que emenda a petição inicial, devendo juntar as certidões de 

honorários mencionadas na exordial ou adequar essa as certidões que se 

encontram no processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumprida a determinação acima, retorne 

concluso na tarefa URGENTE. Cumpra-se. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-53.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BELARMINO VIANA (REQUERENTE)

SEVERINO CARLOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000029-53.2018.8.11.0088. REQUERENTE: SEVERINO CARLOS VIANA, 

ZILDA BELARMINO VIANA REQUERIDO: ALINE DE SOUSA SILVA Vistos. 

Tendo em vista que os autores constituíram advogado (id 14792072), 

indefiro o pedido de nomeação de advogado pelo Juízo. Promova-se o 

cadastramento do advogado constituído pelos requerentes. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

14 horas. Cite-se a parte ré, para comparecer ao ato, consignando que 

poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de advogado, até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 4 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-80.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000066-80.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, 

ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO que se dá com base no procedimento do art. 535 e ss, seja 

fundada em título judicial ou extrajudicial. Art. 535. A Fazenda Pública será 

intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1º A alegação de 

impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 1. § 2º 

Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição. § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. § 4º Tratando-se de 

impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde 

logo, objeto de cumprimento. § 5º Para efeito do disposto no inciso III do 

caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 

considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 

em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 

controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6º No caso do § 

5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser 

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7º A 

decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido 

proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8º Se a 

decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da 

decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do 

trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Afere-se que se trata de pedido certo, líquido e exigível de pagamento em 

desfavor do executado, decorrente de nomeação/designação do 

exequente para atuar como curador/advogado dativo e a efetiva 

prestação do serviço pelo profissional, que resultaram na expedição de 

certidões judiciais pelo Cartório do Juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei 

n. 8.906/94. Desta forma, cite-se a Fazenda Pública executada para opor 

embargos no prazo máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 910, com 

redação dada pelo art. 1º - B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP 

n. 2.180-35/2001. Se, eventualmente, a parte executada não apresentar 

embargos à execução ou concordar expressamente com os 

cálculos/valores sem ressalvas, retorne conclusos para eventual 

homologação dos valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-95.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000065-95.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, 

ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO que se dá com base no procedimento do art. 535 e ss, seja 

fundada em título judicial ou extrajudicial. Art. 535. A Fazenda Pública será 

intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1º A alegação de 

impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 1. § 2º 

Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição. § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. § 4º Tratando-se de 

impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde 

logo, objeto de cumprimento. § 5º Para efeito do disposto no inciso III do 

caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 

considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 

em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 

controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6º No caso do § 

5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser 

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7º A 

decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido 

proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8º Se a 

decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da 

decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do 

trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Afere-se que se trata de pedido certo, líquido e exigível de pagamento em 

desfavor do executado, decorrente de nomeação/designação do 

exequente para atuar como curador/advogado dativo e a efetiva 

prestação do serviço pelo profissional, que resultaram na expedição de 

certidões judiciais pelo Cartório do Juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei 

n. 8.906/94. Desta forma, cite-se a Fazenda Pública executada para opor 

embargos no prazo máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 910, com 

redação dada pelo art. 1º - B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP 

n. 2.180-35/2001. Se, eventualmente, a parte executada não apresentar 

embargos à execução ou concordar expressamente com os 

cálculos/valores sem ressalvas, retorne conclusos para eventual 

homologação dos valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-52.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SCHOTTEN DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DE SENA CABRAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010049-52.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: CRISTIANE SCHOTTEN DOS 

SANTOS EXECUTADO: CLARICE DE SENA CABRAL Vistos. Defiro o 

pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio. Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a 

penhora e avaliação sobre o(s) veículo(s) contristado(s). Antes porém, 

deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar o local onde 

se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair sobre mais 

de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) pretende que a 
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penhora recaia. Com as informações, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação (e remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo 

ambas as partes ser intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador 

ou pessoalmente, caso não tenham procurador constituído. Sendo 

negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, pena de imediata extinção. Diligências e intimações 

necessárias. Às providências. Aripuanã, 06 de setembro de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-52.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SCHOTTEN DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DE SENA CABRAL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação da parte 

exequente para se manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do 

feito, indicando bens penhoráveis, pena de imediata extinção, tendo em 

vista a busca negativa via Renajud da ref. 16123570.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-44.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000049-44.2018.8.11.0088. REQUERENTE: ALOISIO FERNANDO 

MUNCINELLI REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI ajuizou 

Ação de Indenizatória c/c pedido de antecipação de tutela em desfavor de 

BRADESCO ADM DE CONSÓRCIO LTDA. Afirma o autor que adquiriu um 

empréstimo financeiro junto à instituição de crédito ré para aquisição de 

um veículo automotor, sendo que após realizar o pagamento de algumas 

parcelas, este veio a passar por dificuldades financeiras, atrasando as 

demais parcelas do empréstimo, motivo pelo qual seu nome foi negativado 

na data de 04/10/2015, no valor de R$ 12.240,35 (doze mil duzentos e 

quarenta reais e trinta e cinco centavos). Expôs que na data de 

16/09/2017, a empresa requerida efetuou nova inserção do seu nome no 

cadastro de maus pagadores, sendo esta oriunda do mesmo contrato, no 

valor de R$ 9.766,68 (nove mil setecentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e oito centavos). Pleiteou, por fim, a concessão da tutela 

antecipada, a fim de determinar que a requerida promova a sustação dos 

efeitos da negativação de seu nome junto ao SPC e SERASA. Juntou 

documentos. É o relato. Decido. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, a parte autora pleiteia 

pela retirada do seu nome da restrição dos órgãos de restrição ao crédito, 

aduzindo que a requerida negativou seu nome por duas vezes pela 

inadimplência do mesmo contrato. Quanto ao pedido de tutela de urgência, 

necessário se faz o preenchimento dos requisitos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Portanto, necessário 

se faz, no caso, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro requisito, 

a parte autora não demonstrou a probabilidade de seu direito. Com efeito, 

embora o autor alegue que as duas negativações decorreram do mesmo 

contrato, verifico que, consoante extrato de consulta ao SPC juntado no 

processo, as negativações tem identificações diferentes, quais sejam, 1º - 

BRADESCO ADM DE CONSÓRCIOS LTDA, nº 7385/033, valor R$ 

12.240,35, débito 10/08/2015, disponível 04/10/2015 e a 2º -BRADESCO 

ADM DE CONSÓRCIOS LTDA, nº 588212289000091C3, valor R$ 9.766,68, 

débito 10/05/2016, disponível 16/09/2017. Assim, não se pode concluir, 

extreme de dúvidas, que as negativações decorrem do mesmo contrato de 

financiamento, uma vez que estas têm identificações diversas. De mais a 

mais, o autor sequer trouxe ao processo o contrato de financiamento 

realizado entre as partes. E, além disso, confessa que efetivamente está 

inadimplente. Desta forma, não estão presentes os requisitos para a 

concessão de tutela antecipada de urgência. Assim, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 1º c/c 

art. 6, inciso VIII, ambos da Lei 8078/90, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências 

previstas na Lei 9099/95 e segundo o rito nesta previsto. DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 

14 HORAS E 30 MINUTOS. No mais, intime-se a parte autora, por seu 

advogado, da audiência ora designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Diligências necessárias. Aripuanã, 11 de outubro de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-72.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000073-72.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, 

ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO que se dá com base no procedimento do art. 535 e ss, seja 

fundada em título judicial ou extrajudicial. Art. 535. A Fazenda Pública será 

intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1º A alegação de 

impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 1. § 2º 

Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição. § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. § 4º Tratando-se de 

impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde 

logo, objeto de cumprimento. § 5º Para efeito do disposto no inciso III do 

caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 

considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 

em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 

controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6º No caso do § 

5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser 

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7º A 

decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido 

proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8º Se a 

decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da 

decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do 

trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Afere-se que se trata de pedido certo, líquido e exigível de pagamento em 
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desfavor do executado, decorrente de nomeação/designação do 

exequente para atuar como curador/advogado dativo e a efetiva 

prestação do serviço pelo profissional, que resultaram na expedição de 

certidões judiciais pelo Cartório do Juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei 

n. 8.906/94. Desta forma, cite-se a Fazenda Pública executada para opor 

embargos no prazo máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 910, com 

redação dada pelo art. 1º - B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP 

n. 2.180-35/2001. Se, eventualmente, a parte executada não apresentar 

embargos à execução ou concordar expressamente com os 

cálculos/valores sem ressalvas, retorne conclusos para eventual 

homologação dos valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-05.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000071-05.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, 

ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO que se dá com base no procedimento do art. 535 e ss, seja 

fundada em título judicial ou extrajudicial. Art. 535. A Fazenda Pública será 

intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1º A alegação de 

impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 1. § 2º 

Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição. § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. § 4º Tratando-se de 

impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde 

logo, objeto de cumprimento. § 5º Para efeito do disposto no inciso III do 

caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 

considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 

em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 

controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6º No caso do § 

5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser 

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7º A 

decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido 

proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8º Se a 

decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da 

decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do 

trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Afere-se que se trata de pedido certo, líquido e exigível de pagamento em 

desfavor do executado, decorrente de nomeação/designação do 

exequente para atuar como curador/advogado dativo e a efetiva 

prestação do serviço pelo profissional, que resultaram na expedição de 

certidões judiciais pelo Cartório do Juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei 

n. 8.906/94. Desta forma, cite-se a Fazenda Pública executada para opor 

embargos no prazo máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 910, com 

redação dada pelo art. 1º - B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP 

n. 2.180-35/2001. Se, eventualmente, a parte executada não apresentar 

embargos à execução ou concordar expressamente com os 

cálculos/valores sem ressalvas, retorne conclusos para eventual 

homologação dos valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-50.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000068-50.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, 

ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO que se dá com base no procedimento do art. 535 e ss, seja 

fundada em título judicial ou extrajudicial. Art. 535. A Fazenda Pública será 

intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1º A alegação de 

impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 1. § 2º 

Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição. § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. § 4º Tratando-se de 

impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde 

logo, objeto de cumprimento. § 5º Para efeito do disposto no inciso III do 

caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 

considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 

em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 

controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6º No caso do § 

5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser 

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7º A 

decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido 

proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8º Se a 

decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da 

decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do 

trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Afere-se que se trata de pedido certo, líquido e exigível de pagamento em 

desfavor do executado, decorrente de nomeação/designação do 

exequente para atuar como curador/advogado dativo e a efetiva 

prestação do serviço pelo profissional, que resultaram na expedição de 

certidões judiciais pelo Cartório do Juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei 

n. 8.906/94. Desta forma, cite-se a Fazenda Pública executada para opor 

embargos no prazo máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 910, com 

redação dada pelo art. 1º - B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP 

n. 2.180-35/2001. Se, eventualmente, a parte executada não apresentar 
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embargos à execução ou concordar expressamente com os 

cálculos/valores sem ressalvas, retorne conclusos para eventual 

homologação dos valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 11 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-08.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAIR PADILHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010061-08.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: JOZAIR PADILHA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ANDERSON APARECIDO BARBOSA Vistos. Defiro 

o pedido de bloqueio administrativo de veículo FORD -4000, cor prata, 

placa: JYT -7864, em nome da parte executada, pelo sistema RENAJUD, 

devendo a secretaria efetuar comando de pesquisa e bloqueio. Em caso 

de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação sobre o 

respectivo veículo. Antes, porém, deverá a parte exequente, no prazo de 

15 dias, informar o local onde se encontra o veículo. Com as informações, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação (e remoção, caso requerido 

pela parte exequente), devendo ambas as partes serem intimadas de tais 

atos, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente, caso não tenham 

procurador constituído. Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se 

a exequente para se manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do 

feito, indicando bens penhoráveis, pena de imediata extinção. Diligências e 

intimações necessárias. Às providências. Aripuanã, 28 de agosto de 

2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-08.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAIR PADILHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos do despacho retro, faz-se a intimação da 

exequente para se manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do 

feito, indicando bens penhoráveis, pena de imediata extinção, tedo em 

vista o resultado do Renajud da ref. 16127754.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-23.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000031-23.2018.8.11.0088. REQUERENTE: MAIRA DE CAMPOS SANTOS 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Considerando que o requerido 

promoveu o pagamento do valor acordado (id 14321401), bem como que a 

advogada da parte autora já apresentou conta bancária para levantamento 

do valor (id 14404906), determino: 1. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, desta decisão. 2. Após, expeça-se Alvará de 

Levantamento da quantia depositada no id 14321401, em favor da 

advogada da autora e na conta indicada na petição de id 14404906, 

observando-se a procuração outorgada à causídica e os poderes 

conferidos a ela. 3. Após a efetivação do levantamento dos valores, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 22 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-76.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000118-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: METALURGICA GIRASSOL EIRELI, INVISTA 

CREDITO E INVESTIMENTO S.A., CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL Vistos. 

Considerando que a duplicata nº 107517-5 foi objeto da petição inicial, bem 

como que a parte autora demonstrou que o seu nome foi novamente 

negativado em decorrência da referida fatura, DEFIRO o pedido do autor e 

determino que seja oficiado ao cartório de 2º Serviço Notarial de Protesto 

desta Comarca, devendo o Oficial de Protestos proceder a SUSTAÇÃOdo 

protesto de protocolo nº 19175, em nome do autor e registrado por 

iniciativa das empresas requeridas. Consigno que o título sustado deverá 

permanecer sob a guarda do Tabelião. No mais, promova a Secretaria os 

atos necessários para a realização da audiência de conciliação designada 

no processo. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Às providências. Aripuanã, 22 

de outubro de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67140 Nr: 2466-82.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOARES LOURENÇO, DURVAL 

LEONARDO PADOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 12, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23282 Nr: 987-35.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Orlando da Costa Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B
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 Vistos etc.

 Considerando que JOSÉ GERALDO NUNES é testemunha comum da 

acusação e da defesa, dê-se vista dos autos à defesa, no prazo de 5 

(cinco) dias, para que se manifeste sobre a desistência da oitiva da 

referida testemunha pela acusação (fl. 164).

 Após, façam os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19035 Nr: 1150-20.2006.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES, ELTON BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.516,22 ( Quatro mil, Quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 22/26. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.300,62 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 2.215,60 para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor correspondente. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69397 Nr: 372-30.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SANTANA GOMES, LILIAN 

COUBER INACIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A, DANIELLE INSABRALDE CHAIA - OAB:MS 18.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 13, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2155-57.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis - MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Medeiros Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por abandono 

de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21277 Nr: 565-94.2008.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES, DENIS BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793, MARCELA CANNIZZARO ZERBINI - 

OAB:SP 298.611

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

521,32 ( Quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 28/31. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 260,66 para recolhimento da guia de custas 

e R$ 260,66 para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66586 Nr: 2077-97.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

EIRELI -ME, SIDNEI ALEXANDRE DA SILVA, LILIAN COUBER INACIO SILVA, 

SEBASTIAO SANTANA GOMES, CELMI CALDEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 12, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 2218-19.2017.811.0100

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 

parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 14, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68924 Nr: 3623-90.2017.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

EIRELI -ME, SIDNEI ALEXANDRE DA SILVA, LILIAN COUBER INACIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 13, e visando o 
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devido impulsionamento dos autos, intimo a parte requerente na pessoa de 

seuS advogadoS a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22838 Nr: 552-61.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FELIPE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Penal, na qual RAPHAEL FELIPE BORGES foi 

condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

em regime inicialmente aberto.

 À fl. 67 foi extinta a pena do condenado, no que tange ao cumprimento 

integral referente aos 02 (dois) anos de reclusão, nos termos 

estabelecidos na ata de audiência à fl. 37.

Ocorre que, restou pendente o cumprimento da pena de multa.

Ocorre ainda que, vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão 

executória, o que gera a declaração da extinção da punibilidade, ante ao 

disposto no art. 114, II, do Código Penal.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Considerando que o reeducando também foi condenado ao pagamento da 

pena de multa e, ademais, que não houve a quitação daquela até a 

presente data (23/10/2018), observo que a prescrição da pretensão 

executória em relação à referida reprimenda operou-se.

Nessa toada, o art. 114, II do Código Penal, no tocante à pena de multa, 

indica que é cabível a prescrição da referida reprimenda, observando o 

mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade aplicada.

Desta forma, de acordo com o art. 109, V do Código Penal, a pena de 

multa imposta ao reeducando prescreve em 04 (quatro) anos, já que a 

pena privativa de liberdade aplicada não excede a dois.

Assim sendo, verifico que a contar da data do último trânsito em julgado 

(07.07.2008) até a presente data, transcorreram mais de quatro anos.

Posto isso, com base nos arts. 107, inciso IV; 109, V e 114, II, todos do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

RAPHAEL FELIPE BORGES, qualificado nos autos, em relação também à 

pena de multa.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 2973-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON ANASTACIO CAMPANHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZANIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 

parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 14, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65038 Nr: 1119-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 22, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 2510-67.2018.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, recebo a petição inicial e CONCEDO PARCIALMENTE o 

pedido liminar para DETERMINAR o DESPEJO do requerido do imóvel rural 

objeto da presente ação, devendo a parte requerida ser INTIMADA 

PESSOALMENTE para desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, o que deverá ser 

certificado, o oficial de justiça deverá dar cumprimento a ordem de 

DESPEJO, nos termos legais e regulamentares com as cautelas de 

praxe.Desde já DEFIRO reforço policial acaso necessário. CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação no prazo legal.INTIMEM-SE as partes 

para comparecimento em audiência de conciliação, com a presença da 

conciliadora credenciada, a ser marcada conforme disponibilidade em 

agenda pela Secretaria do Juízo.ADVIRTA-SE que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do 

NCPC).CUMPRA-SE servindo a presente decisão como 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66865 Nr: 2276-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRPOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por abandono 

de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70273 Nr: 956-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alberto de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Intime-se o autor para requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73205 Nr: 2393-76.2018.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Stella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pedro Orso, Ines Beatriz Orso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS STELLA - OAB:77626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório referente a um imóvel rural de 600 

há localizado nesta Comarca de Brasnorte/MT.

Ocorre que o autor na fixação do valor da causa não informou o número 

exato, tendo recolhido à título de custas e taxas processuais somente o 

valor de R$ 550,23, na contramão do que dispõe o art. 291 do NCPC.

Nestes casos, caberá ao Juiz de ofício corrigir o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, 

conforme previsão do § 3º do art. 292 do NCPC.

Pois bem.

De acordo com a planilha referencial do preço da terra no Estado de Mato 

Grosso elaborada pelo INCRA/MT, considerando que o VTI (valor total do 

imóvel)/hectare possui um preço médio de R$ 8.000,00 em imóveis rurais 

localizados na cidade de Brasnorte/MT, FIXO o valor da presente causa no 

montante de R$ 4.800.000,00

Intime-se o autor para promover o recolhimento das custas e taxas 

processuais com base no valor da causa de R$ 4.800.000,00, no prazo de 

15 dias, sob pena de baixa na distribuição e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

Em anexo seguem os dados oficiais do INCRA/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73753 Nr: 2679-54.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCDEDMG, CMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60878 Nr: 1050-16.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cabulon e Caulon Júnior - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 

parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 24, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71896 Nr: 1882-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mariangela Sagioratto, TIAGO JOSÉ LIPSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA T CARVALHO BRAGA, 

ROBERTO ANTÔNIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 44 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas judiciais.

Sem honorários advocatícios.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo após o trânsito em julgado devidamente certificado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59457 Nr: 359-02.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Em atenção ao teor do ofício contido à ref.: 175 deste feito, intime-se a 

defesa do acusado para ciência e devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73790 Nr: 2693-38.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Cabral de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de autorização para se ausentar desta Comarca de 

Brasnorte – MT, pelo período de 10 (dez) dias, que foi formulado pelo 

beneficiário ADEMAR CABRAL DE MENEZES, para resolver questões 

pessoais. (fls. 157/159).

Vieram os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que o ADEMAR CABRAL DE MENEZES irá 

iniciar o cumprimento da sua prisão domiciliar nesta Cidade de Brasnorte - 

MT, consoante se extrai da decisão de fls. 146/147.

Outrossim, informou que seu endereço é: Sítio Santa Rosa, na Gleba 

Tibagi, 45 km desta Cidade de Brasnorte – MT e seu contato é por meio 

dos números (66) 9 84200740 ou (66) 9 96582340.

Diante do exposto, defiro o pedido formulado, autorizando a saída do 

beneficiário ADEMAR CABRAL DE MENEZES desta Comarca de Brasnorte 

– MT, pelo período de 10 (dez) dias a contar da data da intimação daquele 

desta decisão, para resolver questões pessoais, devendo retornar para 

esta Comarca de Brasnorte – MT, quando esgotado tal prazo, sob pena de 

medidas cabíveis na espécie.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

mandado de intimação e alvará de autorização.
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Cumpra-se ainda o já determinado à fl. 156 destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73790 Nr: 2693-38.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Cabral de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Intime-se o reeducando, com cópia da decisão de fls. 146/147, para que o 

mesmo compareça perante a Secretaria deste Juízo desta Cidade de 

Brasnorte, para dar continuidade no cumprimento de sua pena, nos termos 

da referida decisão.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia desta decisão 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20939 Nr: 294-85.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA BUENO, LEONIR ROMANO 

BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 Vistos etc.

Tendo-se em vista a juntada da procuração à fl. 125 deste feito, ao tempo 

em que DEFIRO o pedido contido à fl. 122, DETERMINO que se proceda, 

conforme requerido pela parte.

Às providências

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como mandando/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 2510-67.2018.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de sua advogada, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1455-57.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT

 Vistos etc.

De início, verifico que a Dra. Adelita Santana Santos, OAB/MT 17.289, foi 

nomeada por este Juízo para apresentar tão somente a resposta à 

acusação, em defesa do acusado (fl. 70).

Assim sendo, tendo em vista que aludido ato da defesa foi realizado pela 

mencionada advogada outrora nomeada (fl. 72), ARBITRO a título de 

honorários advocatícios para a referida causídica, o importe de 2 (dois) 

URH’s.

E, para prosseguimento na defesa do acusado, NOMEIO como defensor 

dativo o Dr. Tiago José Lipsch, OAB 23.383/O, advogado militante nesta 

Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, para promover a 

defesa desde então do acusado até o deslinde deste feito. Sendo que, em 

não havendo recusa, intime-se o acusado desta nomeação e, via de 

consequência, procedam as devidas anotações no Sistema Apolo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 2510-67.2018.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 13:00 horas.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000028-36.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000028-36.2017.8.11.0110 DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S.A 

DEPRECADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA VISTOS ETC. 

Dispensado o Relatório, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Carta Precatória de origem da Comarca de 

Primavera do Leste-MT, oriunda de um processo em fase de execução, 

tendo por finalidade a citação do requerido MATEUS EDUARDO 

GONÇALVES VIANA. Da análise da documentação juntada e da própria 

missiva, extrai-se que a execução, da qual se originou a presente Carta 

Precatória, tem como valor a quantia de R$ 287.018,24 (duzentos e oitenta 

e sete mil e dezoito reais e vinte e quatro centavos). Com efeito, tal valor 

extrapola os limites impostos no art. 3º, inc. I, c/c art. 53 da Lei 9.099/95, 

pelo o que impõe-se a extinção do processo. Posto isto, sugiro a 

declaração de incompetência deste Juízo e a extinção da demanda sem 

cumprimento do objeto da Carta Precatória, devendo o patrono da parte 

exequente proceder com a correta distribuição da missiva na Vara Única 

desta comarca. Sem honorários advocatícios, ex vi do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais. P.R.I.C. Campinápolis-MT, 28 

de abril de 2017. JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA Juiz Leigo Homologo por 

sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, 

e, por conseguinte, julgo extinto o processo com fulcro no art. 51, II, da Lei 

9.099/95. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Campinápolis, 

08 de maio de 2017. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-81.2016.8.11.0110
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Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000079-81.2016.8.11.0110. REQUERENTE: VALMIR MARTINS ROCHA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Visto, etc. 

Com resolução do mérito->Não acolhimento dos embargos de declaração 

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MOTOROLA MOBILITY 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, em face de VALMIR 

MARTINS ROCHA, da sentença proferida Id nº 12851192, afirmando, em 

suma, omissão do Juízo, de forma a esclarecer a decisão ora impugnada. 

Afirma que no presente caso, a sentença condenou a Ré a restituir para a 

Autora o valor pago pelo aparelho, porém não concede o direito da 

empresa Ré Motorola reaver o aparelho objeto da lide, o que poderia 

incorrer em enriquecimento indevido da parte Autora. (Id nº 13969682). 

Fundamento e decido. Recebo os Embargos, porque formal e 

tempestivamente apresentados. Do mérito. Em que pese às razões 

invocadas pelo Embargante, entendo que não é caso de acolhimento do 

pleito. Isso porque os embargos de declaração estão disciplinados no art. 

1.022 do Código de Processo Civil e têm como objetivo acabar com 

obscuridade, contradição, omissão e para correção de erro material. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o.” O Embargante afirma que a 

decisão é omissa quanto à devolução ao aparelho objeto da lide. Contudo 

observando aos pedidos formulados na contestação (Id nº 1942550), 

conforme trecho extraído: “(...)VI – CONCLUSÃO. Por todo o exposto, 

requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Autor na 

presente ação, condenando-o a arcar com os consectários judiciais e 

honorários advocatícios em caso de recurso. (...)” Nesse diapasão a 

sentença em análise ponderou explicitamente acerca do pedido inaugural 

em conjunto aos pedidos feitos em sede de contestação, não sendo 

constatada a suposta omissão alegada pelo embargante. Dessa forma, 

não constatada a omissão na decisão proferida. Quanto à possibilidade da 

aplicação de embargos de declaração com efeitos infringentes, para a 

modificação de sentença, deve ser restrita, sendo apenas cabíveis 

quando resultam direta e automaticamente da alteração de uma lacuna ou 

contradição judicial, não se admitindo, portanto, que os embargos sejam 

usados como sucedâneo recursal, a fim de que o Juízo, ao analisá-lo, 

altere o mérito decisório, frustrando-se assim a essência dos embargos. A 

jurisprudência é no seguinte sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO - Inexistência – Finalidade 

De Novo Julgamento – Caráter Modificativo – Impossibilidade. É 

manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou 

modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, 

obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. No mais, 

os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se 

proceder a novo julgamento do feito. Embargos rejeitados. (TJ-SP 

21254961520178260000 SP 2125496-15.2017.8.26.0000, Relator: Roberto 

Mac Cracken, Data de Julgamento: 31/08/2017, 22ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 11/09/2017). Negritei. Destarte, sendo certo 

que os presentes embargos não demonstraram qualquer obscuridade, 

omissão ou contradição na sentença de Id nº 12851192, entendo que os 

embargos interpostos não podem ser acolhidos. Dispositivo. DIANTE DO 

EXPOSTO, opino por NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração (Id nº 

13969682), mantendo a sentença (Id nº 12851192) integralmente. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Campinápolis – MT, 21 de setembro de 2018. Lys 

Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 21 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-39.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PINHEIRO SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000086-39.2017.8.11.0110. REQUERENTE: MISAEL LUIZ INACIO 

REQUERIDO: MARIA JOSE PINHEIRO SOUZA Vistos, etc. 

Decisão->Determinação. Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas (Id nº 12885266). No 

presente caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada 

por ocasião da audiência. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de novembro de 2018, às 16h00min (horário de Cuiabá/MT). 

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas da parte requerida (que deverá conter, sempre que possível: 

nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade 

e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha 

residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva 

pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta 

precatória para inquirição, com prazo de 10 (dez) dias para cumprimento 

do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Campinápolis - MT, 28 de setembro 

de 2018. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se, requerente e 

requerido, bem como seus patronos para comparecerem em audiência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 28 de setembro 

de 2018. Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500022-57.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500022-57.2015.8.11.0110. REQUERENTE: MATEUS CARLOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP Vistos, etc. Decisão->Determinação. 

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (Id nº 10011082). No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 
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audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 15h00min (horário de Cuiabá/MT). Fixo o prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

da parte requerida (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha 

residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva 

pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta 

precatória para inquirição, com prazo de 10 (dez) dias para cumprimento 

do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Campinápolis - MT, 29 de setembro 

de 2018. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se, requerente e 

requerido, bem como seus patronos para comparecerem em audiência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 29 de setembro 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-41.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BELMIRO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018 , às 14:00 horas (MT). 

Campinápolis-MT, 24 de outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-71.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU PRAMPERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018 , às 14:20 horas (MT). 

Campinapolis-MT, 24 de outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000093-94.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO LK LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 DE NOVEMBRO de 2018 , às 14:40 horas (MT). 

cAMPINÁPOLIS-mt, 24 de outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-63.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CARVALHO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000011-63.2018.8.11.0110. REQUERENTE: FABIOLA CARVALHO DE 

REZENDE REQUERIDO: H L CONSTRUTORA LTDA Sentença>Com 

resolução de mérito> Parcialmente Procedência. Visto, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Não há preliminares a serem sanadas. Fundamento e decido. 

FABIOLA CARVALHO DE REZENDE propôs a presente ação de cobrança 

de aluguéis em face de H L CONSTRUTORA LTDA. Alega que a parte 

requerida alugou da requerente o imóvel residencial, tendo como 

destinação residencial para os funcionários da empresa e ponto de apoio 

em Campinápolis – MT, comprometendo-se a pagar mensalmente a 

importância de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), com vencimento 

mensal para todo o dia 10 (dez) de cada mês, tendo iniciado o contrato em 

01/09/2016 com prazo de vigência com previsão de término em 

31/08/2017(12 meses). Aduz que decorrido o prazo contratual, as partes 

convencionaram verbalmente a prorrogação do contrato de aluguel por 

tempo indeterminado, no entanto o imóvel foi desocupado em novembro de 

2018. E na mesma reclamação de Id nº 11990084, informou que o 

reclamado desocupou o imóvel em 30.10.2017, e que não pagou o saldo 

remanescente dos aluguéis, bem como a dois talões de energia e não 

pintou o imóvel, conforme planilha que juntou. Requereu a condenação no 

valor correspondente R$ 34.452,84 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e 

Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos). Em sede de 

Contestação a requerida juntou comprovantes de transferência de Id nº 

14453215 e nº 14453238, totalizando o valor de R$ 10.500,00 (Dez mil e 

quintos reais), afirmando que o realizado no mês de junho de 2017 

referentes aos meses de março/abril/maio/junho. Na audiência de 

conciliação esta restou frustrada (Id nº 14391410). Nesse contexto, os 

fatos constitutivos do direito do autor tem respaldo no contrato de locação 

juntado ao Id nº 11990230 que, embora vencido, se perpetuou no tempo, 

passando ao status de prorrogação verbal, conforme afirmado pelo autor. 

Juntou documentos (Id 11990230). Destarte, a aplicação da multa por 

inadimplemento contratual não ficou expressamente convencionada dentro 

dos parâmetros legais, razão pela qual não merecem prosperar. Merece 

ser relembrada que em sua inicial a requerente alegou de inicio 

desocupação em novembro de 2017 e posteriormente desocupação em 

30/10/2017, de fato não se desincumbiu de comprovar a alegação 

referente ao mês de novembro e de duas faturas de energia, pois além do 

endereço das faturas serem diversas ao do IPTU do imóvel locado, a 

requerente em sua impugnação não os mencionou quando referiu aos 

débitos deixados pela requerida. Observo ser parcialmente correta a 

afirmação de inadimplemento explanada pela autora, onde verifico que em 

contestação a requerida afirma que a saída se deu em outubro de 2017. 

Como se sabe, o aluguel é a retribuição devida pelo locatário e a falta de 

seu pagamento constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista 
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no artigo 23, I, da Lei n.º 8.245/91. Veja-se: Art. 23. O locatário é obrigado 

a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato; Na hipótese dos autos, a relação 

locatícia restou comprovada pelo contrato de locação (Id 11990230). 

Salienta-se que, tendo sido alegado o inadimplemento, cumpriria à parte 

contrária a comprovação do pagamento, por constituir fato extintivo do 

direito alegado na inicial, a teor do que dispõe o art. 373, II do Código de 

Processo Civil. De tal ônus, porém, não se livrou a parte requerida, pois 

deixou de produzir eventuais provas do pagamento ou justificativa para 

não fazê-lo, nos vencimentos. À míngua de contestação nos autos por 

parte da reclamada, quanto aos meses cobrados dos aluguéis, onde 

afirma que houve o pagamento dos meses de março a junho, porém, não 

trouxe aos autos prova robusta da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, não foram juntados 

aos autos documentos que comprovariam o pagamento de outros três 

meses anteriores contados da data do contrato informado, ou outro tipo de 

prova, que corroborasse com a alegação, restando apenas fazer a 

análise quanto aos débitos referentes aos pagamentos dos aluguéis e 

despesas acessórias ao contrato. Em contrapartida, não há que se falar 

em lucros cessantes a ser indenizado pela promovida em favor da 

promovente. Analisando aos autos através dos documentos colacionados, 

não logrou êxito em demonstrar os direitos pleiteados, nesse caso lhe 

cabia à plena demonstração, já que a simples afirmação que o imóvel se 

encontrava fechado para reforma, assim não podendo voltar a locar, 

ocasionando prejuízos que ensejaria o direito de cobrar pelas perdas e 

danos e lucros cessantes, verifico ser mera projeção de alugar, sem estar 

evidenciado real prejuízo. E ainda em relação aos danos morais pleiteados 

pela requerente, a Constituição Federal em seu primeiro artigo 1º, inciso III, 

consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso 

Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de 

direito subjetivo constitucional à dignidade, a qual deu ao dano moral uma 

nova feição diante do fator de ser ela a essência de todos os direitos 

personalíssimos - honra, imagem, nome, intimidade, dentre outros. A 

indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor 

profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art.5 os incisos V 

e X da Constituição Federal. Vejamos jurisprudência nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO 

CONTRAPOSTO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE LOCATÍVOS NÃO 

COMPROVADOS PELO AUTOR. DEVER DE ADIMPLEMENTO DOS 

ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS VALORES DE ÁGUA COMPROVADAMENTE 

PAGOS PELO DEMANDADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR 

NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM 

CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71007683642, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007683642 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/05/2018). Negritei. A situação enfrentada pela autora não 

foi além dos meros dissabores e aborrecimentos experimentados no 

cotidiano da vida em sociedade, os quais, ainda que causem desconforto, 

não geram dano moral, sob pena de banalização do instituto. Dispositivo. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE da pretensão formulada na 

inicial, para: - CONDENAR a requerida ao pagamento dos aluguéis 

referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 

2017 no valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais), talão de água referente 

04/2017, IPTU 2015/2017, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC a 

contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação. - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 7.042 (Sete mil e quarenta e dois reais) 

comprovados, referente aos danos materiais causados à autora, a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença 

a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 17 de setembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-20.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADEGUISMAR MENDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O 

(ADVOGADO(A))

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (REQUERIDO)

Edson de Sousa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

CELIO SILVIO DE MENDONCA JUNIOR OAB - GO32719 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000042-20.2017.8.11.0110. REQUERENTE: ADEGUISMAR MENDES 

MOREIRA REQUERIDO: GOLDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 

EDSON DE SOUSA Vistos, etc. Recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei 9.099/95, visto que o 

recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência dano irreparável 

com a eventual execução provisória. Considerando que a parte recorrida 

foi intimada para oferecer resposta, no entanto conforme certidão id 

13569715 decorreu o prazo sem que houvesse qualquer manifestação da 

parte requerida. Remetam-se os autos à Turma Recursal Única, 

intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. Campinápolis – MT, 1 de 

agosto de 2018 Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1] 

ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-85.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BARBOSA E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000016-85.2018.8.11.0110. REQUERENTE: SEBASTIAO MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: AGNALDO BARBOSA E SILVA Vistos. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado do requerido, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito. A seguir, designe-se nova audiência de conciliação, de acordo 

com a pauta dos Juizados. Expirado o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Campinápolis-MT, 11 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-15.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY BELIZIARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ALVES ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000010-15.2017.8.11.0110. REQUERENTE: VALDECY BELIZIARIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: GUILHERME ALVES ALMEIDA Vistos. Determino 

que a secretaria certifique, quanto ao decurso do prazo para 

manifestação do requerido. Caso decorrido o prazo, tendo por base o 

princípio da economia processual, intimem-se as partes para que se 
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manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de produção provas, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no 

julgamento antecipado da lide. Logo após volte-me concluso. Campinápolis 

– MT, 9 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500046-85.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE LIMIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

0500046-85.2015.8.11.0110. REQUERENTE: ELICE LIMIRO DOS REIS 

REQUERIDO: OI S.A Visto, etc. Com resolução do mérito->Não acolhimento 

dos embargos de declaração Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

opostos por ELICE LIMIRO DOS REIS em face de OI MÓVEL S/A, da 

sentença proferida Id nº 11241233, afirmando, em suma, contradição no 

que diz respeito à distribuição do ônus probatório, para ser equacionada a 

luz do Art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e não a luz do 

Art.336, do CPC, atribuindo o efeito modificativo e transferindo para a ré o 

ônus probatório. Os autos vieram conclusos. É o relatório necessário. 

Decido. Recebo os Embargos, porque formal e tempestivamente 

apresentados. DO MÉRITO Em que pese às razões invocadas pela 

Embargante, entendo que não é caso de acolhimento do pleito. Isso porque 

os Embargos de Declaração estão disciplinados no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil e têm como objetivo acabar com obscuridade, contradição, 

omissão e para correção de erro material. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” A parte Embargante aduz que a 

decisão é contraditória com o Código de Defesa do Consumidor, pois não 

fez menção sobre a relação entre as partes e que, estavam presentes os 

requisitos legais para a aplicação do inciso VIII do artigo 6º do CDC . A 

parte Embargada requereu o não acolhimento dos presentes Embargos 

Declaratórios (Id nº 13714465), aduzindo não haver no julgado, o suposto 

erro apontado pela Embargante. Ocorre que na sentença ora debatida, 

está fundamentada de forma que, a parte Embargada corroborou com as 

provas necessárias para o julgamento, conforme trecho extraído da 

sentença: ”(...)Da análise do caso em estudo, é evidente que a parte ré 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de provas que indicam a procedência do débito vindicado e a 

obrigação de pagar pela parte autora. Pelas provas apresentadas nos 

autos, sobretudo, histórico das faturas, telas sistêmicas e comprovantes 

de pagamento, extrai-se que os valores pagos a mais se referem a multa 

contratual pela rescisão antecipada pela parte autora. Vale registrar que é 

incontroverso nos autos que havia uma relação contratual entre as partes 

e que a parte autora usufruiu dos serviços prestados pela parte autora 

durante determinado período.(...)” Destarte, não existiu contradição 

questionada na decisão proferida. Ademais demonstra apenas o 

inconformismo da parte ora Embargante em não ter seu pleito atendido. 

Sabe-se da possibilidade da aplicação de embargos de declaração com 

efeitos infringentes, entretanto essa aplicação deve ser restrita, sendo 

apenas cabíveis quando resultam direta e automaticamente da alteração 

de uma lacuna ou contradição judicial, não se admitindo, portanto, que os 

embargos sejam usados como sucedâneo recursal, a fim de que o Juízo, 

ao analisá-lo, altere o mérito decisório, frustrando-se assim a essência 

dos embargos. Conforme Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, 

mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração. Conforme o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de 

embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os 

quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios 

previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não 

configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 

24/09/2014, in www.stj.jus.br). Negritei. DISPOSITIVO DIANTE DO 

EXPOSTO, opino por NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração (Id nº 

12651996), mantendo a sentença (Id nº 11241233) integralmente. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 28 de Agosto de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-36.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACELLY VELOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000082-36.2016.8.11.0110. REQUERENTE: RICARDO MACELLY VELOSO 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Sentença 

Parcialmente Procedente. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por RICARDO MACELLY VELOSO SILVA, em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados. Onde o autor em sua 

demanda (Id nº 1514472) alega que possuía dois contratos de empréstimo 

bancário junto à requerida, e que foi induzido por meio de mensagem de 

caixa eletrônico a contratar uma renovação de crédito que realizaria uma 

suposta junção de parcelas mais vantajosa e menos onerosa. Aduz que, 

com conhecimento simplório no que tange a negociações bancárias 

realizou a operação sem ter noção do real contexto e compromisso, pois 

se soubesse o quão prejudicial seria a junção das parcelas certamente 

não aceitaria a negociação e não contrataria essa renovação de crédito. 

Do julgamento Antecipado. O caso em análise não apresenta qualquer 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, possibilitando o 

julgamento antecipado do mérito, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC. Ademais, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Não há preliminares a serem sanadas. MÉRITO. Pela 

análise dos autos, houve a contratação da renovação pela parte autora, 

conforme informou em sua reclamação Id nº 1514472 e comprovada pelos 

documentos anexados pela requerida em sede de contestação Id nº 

1871297. O ponto nodal da questão, objeto da presente ação, não 

demanda maiores considerações, haja vista que se depreendem dos 

contratos e documentos da aceitação por meio eletrônico, através de 

senha pessoal, no autoatendimento, colacionados pela reclamada Id nº 

1871301. Ademais, observo que o contrato de renovação em apreço fora 

aderido pela parte autora por livre vontade, pois ao optar por concretizá-la 

no autoatendimento (caixa eletrônico) utilizou de senha pessoal e cartão. E 
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o fato do autor alegar conhecimento simplório nas relações bancárias não 

afasta a contratação, uma vez que possuía meios de verificar a 

renegociação antes de realizá-la. Destarte não há indícios de que o Banco 

utilizou de forma indevida ou até mesmo o induziu aceitar a contratação do 

serviço e condições ao finalizar a operação, sendo que não é obrigatório 

seu aceite por serem serviços opcionais. Vejamos os julgados abaixo: 

Apelação Cível. Ação reparatória c.c. repetição de indébito. Sentença de 

improcedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Contratação de 

empréstimos eletrônicos e saldo devedor no cheque especial. Contrato 

que renegociou parcialmente as dívidas. Retenção de salário inexistente. 

Renegociação efetuada pela autora que bloqueou a conta-corrente, mas 

não a conta-salário. Possibilidade de retirada dos proventos, mas não na 

integralidade. Parte da verba salarial que cobria a dívida do cheque 

especial. Consignação e pagamentos autorizados. Ausência de ilícito. 

Dano moral não configurado. Sentença mantida. Honorários advocatícios 

da ré majorados. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

10137844720168260590 SP 1013784-47.2016.8.26.0590, Relator: Hélio 

Nogueira, Data de Julgamento: 17/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/08/2017). Negritei. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. 

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA 

CORRENTE, COM LIMITE DE CRÉDITO E POSSIBILIDADE DE DIVERSAS 

MOVIMENTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS DESCONTOS 

REALIZADOS, UMA VEZ QUE FORAM DEVIDAMENTE AUTORIZADOS 

QUANDO DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. CONTA QUE NÃO SE 

CARACTERIZA COMO SALARIAL, AINDA QUE O BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEJA ALI DEPOSITADO. SENTENÇA 

REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006824486, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 13/07/2017). Negritei. E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM 

PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, ULTRAPASSANDO O 

LIMITE DE 30% DOS PROVENTOS DO CORRENTISTA. NECESSIDADE DE 

LIMITAÇÃO DESSES DESCONTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 200 E 295 DESTE TJRJ. 1. A constrição de 

verba alimentar em patamar elevado atenta contra a dignidade da pessoa, 

pois é prejudicial ao sustento do próprio beneficiário e de sua família. 2. 

Por isso, cabe limitar os descontos, na forma da Súmula 200 deste 

Tribunal de Justiça. 3. Contudo, "a limitação judicial de descontos 

decorrentes de mútuo bancário realizados por instituição financeira em 

conta corrente, no índice de 30%, não enseja ao correntista o direito à 

devolução do que lhe foi antes cobrado acima do percentual, nem a 

conduta configura dano moral." (Súmula 205, TJRJ). Dano moral não 

configurado. 4. Provimento parcial do recurso para afastar a indenização 

por dano moral. (TJ-RJ - APL: 00127124020168190007 RIO DE JANEIRO 

BARRA MANSA 3 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS 

BASTOS, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/04/2018). Negritei. Conforme se depreende do 

julgado acima, o simples débito na conta do autor não caracteriza os 

danos morais. No que tange ao dano moral, sua caracterização depende 

de ato ilícito capaz de afetar o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, 

não se incluindo qualquer dissabor da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo. Portanto, não caracterizado o dever de indenizar da parte 

requerida. Dessa forma, cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi 

provado e não apenas alegado. Assim caracterizada a responsabilidade 

do autor quanto ao adimplemento de seu débito, sendo que, não restam 

comprovados os danos mencionados. Contudo verificada a possibilidade 

de limitar os descontos da renegociação, apesar da conta não estar 

dentro dos parâmetros de caracterizar como salarial, pois se trata de 

conta corrente, com limite de crédito e várias possibilidades de 

movimentação, ainda que seu salário ali seja depositado. À luz da 

jurisprudência: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GDF. DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. 

LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). 1. É válida a cláusula 

autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das 

prestações de contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta 

utilizada para recebimento de salário, não podendo, todavia, ultrapassar 

30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso parcialmente 

p r o v i d o .  M a i o r i a .  ( T J - D F  0 7 0 3 0 6 5 4 3 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 8  D F 

0703065-43.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 20/10/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo. Diante do 

exposto e do mais que dos autos consta, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, 

“apenas” para conceder o item de nº 2 do pedido formulado pelo autor na 

parte de “limitação” do Contrato op. Nº 856805819. · Concedendo a 

limitação dos descontos mensais em 30% do salário base demonstrado 

por holerite juntado aos autos Id nº 1514502, até a total quitação do 

contrato. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 27 de agosto de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-48.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZIA SIMONE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

reclamada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, 

interposto pela parte reclamante, no prazo legal. Campinápolis-MT, 24 de 

outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-54.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000031-54.2018.8.11.0110. REQUERENTE: MISAEL LUIZ INACIO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. Da 

preliminar de tempestividade, entendo estar à impugnação tempestiva de 

acordo com a certidão de Id nº 14555377. Mérito. Versam os presentes 

autos sobre Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ato 

Ilícito que MISAEL LUIZ INACIO, move em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S/A, alegando em síntese, que o Réu vem descumprindo a Lei Municipal 

nº. 4.069/01 em seu art. 1º, que determina o atendimento no prazo máximo 

de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento que tenha entrado 

na fila de atendimento. A reclamação é pelo que sinto improcedente. O 

reclamante busca ver a reclamada condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, apontando como ato ilícito a demora de 

atendimento na agência bancária. Alega que aguardou atendimento por 01 

(uma) hora e 13 (treze) minutos e 53 (cinquenta e três) segundos na 

agência da reclamada, e que, o ato de esperar por tanto tempo provocou 

no Requerente angústia, insatisfação, raiva, impaciência, ansiedade e 
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outros sentimentos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos e 

que são ensejadores do dano moral. Invoca a Lei 4.069/2001, editada pelo 

Município de Cuiabá. Audiência de conciliação Id nº 13447690 restou 

prejudicada e em Contestação opondo-se a pretensão reparatória, a 

reclamada em sua defesa alega não ter cometido ato ilícito e que não 

estão presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, 

pugnando pela improcedência Id nº 13402716. Em que pese a 

argumentação do reclamante, o direito não protege o chamado dano moral 

hipotético. A propósito, é evidente que se trata de aborrecimento e de 

forma alguma se pretende defender a conduta do reclamado em não 

providenciar o atendimento adequado. Contudo, dessa conduta 

descuidada da reclamada não decorreu para a reclamante lesão 

extrapatrimonial alguma, senão apenas chateação que, por si só, não 

configura dano moral indenizável. É certo que as filas para atendimento em 

agências bancárias causam aos consumidores diversos imprevistos e 

descontentamentos. No presente caso, a reclamante passou pelo 

dissabor de permanecer por um tempo considerável no interior da agência 

bancária, fato que lamentavelmente ocorre diariamente, e é fruto das 

grandes concentrações urbanas e da vida moderna, assim como os 

congestionamentos de trânsito, filas em supermercados, bilheterias, de 

cinemas, estacionamento de shoppings centers e inúmeras situações que 

são vivenciadas cotidianamente. Na hipótese dos autos, inexiste 

gravidade no ocorrido ou ilicitude na conduta praticada pela empresa 

apelada a configurar a pretendida indenização, ainda que sob a ótica do 

Código de Defesa do Consumidor. Para a configuração do dano moral é 

necessário que o constrangimento sofrido mostre-se intenso a ponto de 

justificar uma reparação de ordem pecuniária, não bastando à ocorrência 

de mero desconforto, mágoa ou aborrecimento. Não se identifica, no 

presente caso, elementos que possam evidenciar o dano moral em relação 

ao autor. Não ignoro que mereça o consumidor bom, célere e eficiente 

atendimento. Entendo, contudo, que, para tanto, para dar efetividade ao 

comando legal, deve contar ela com o indispensável instrumento 

sancionatório administrativo (multa), à disposição do município que a 

editou, sob pena de quedar-se letra morta. O reclamante não sofreu 

nenhum abalo à honra e nem experimentou qualquer situação de dor, 

sofrimento ou humilhação. No aspecto individual, o entendimento que se 

firma é de que os inconvenientes enfrentados pelo consumidor não 

excedem aos chamados meros aborrecimentos cotidianos. Não se deve 

admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com uma simples 

situação de permanência em fila bancária. 01- “TJ-RJ - Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ESPERA EM FILA DE BANCO POR QUARENTA MINUTOS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA QUE SE MANTÉM. Demora na fila da agência bancária 

para o consumidor pagar uma conta que, no caso concreto, 

consubstancia falha na prestação do serviço, mas não gera lesão 

psíquica, e sim mero aborrecimento, incapaz de gerar reparação por dano 

moral. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00503560520168190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 1 

VARA CIVEL, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 

03/04/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2018). 

Negritei. 02 - “TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPERA EM FILA DE 

BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. CONDENAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A violação de legislação local sobre tempo máximo de espera 

em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, 

muito menos dá lugar à responsabilização civil do estabelecimento. 2. A 

má qualidade de serviços, consistente na demora em atendimento 

bancário que impõe à parte autora a espera de duas horas na fila de 

atendimento, não condiz com relações de consumo justas. Entretanto, se 

não restou demonstrada nenhuma violação ao direito da personalidade, 

não há justificativa para indenização por danos morais. 3. Recurso 

Conhecido e provido. (TJ-DF 07049833020178070003 DF 

0704983-30.2017.8.07.0003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA ,Data de 

Julgamento: 04/10/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.). Negritei. Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, não se podendo falar em indenização sem a presença de dano ou 

prejuízo, Opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda com 

relação ao Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 487, I do CPC, 

extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire 

Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 27 de Agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500028-64.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACIEL LIMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO OAB - MS379 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

0500028-64.2015.8.11.0110 REQUERENTE: MARIA MACIEL LIMEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, ajuizada pela Sr.ª MARIA MACIEL LIMEIRA em face do 

BANCO BRADESCO S/A. Depreende-se da inicial que a autora teve seu 

nome indevidamente negativado, em função de uma suposta dívida, sendo 

certo ainda que ela não sabe a origem de tal débito, pois que nada deve ao 

Banco réu. O requerido, devidamente citado da ação, deixou de 

comparecer na audiência de conciliação. Contudo, dentro do prazo legal, 

manifestou-se nos autos apresentando diversas provas documentais, 

dentre elas um contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito 

devidamente assinado em nome da autora, destarte, com cópia de seu 

documento pessoal (Id. 490281). No referido contrato, a assinatura da 

pessoa do contratante se assemelha com a assinatura da autora na 

procuração ad judicia, em seu documento pessoal (RG) e ata de audiência 

de instrução. Mais a mais, comparando detidamente as assinaturas, 

nota-se também certas diferenças que põe em dúvida este Juízo, de modo 

que não se pode afirmar com cristalina certeza que autora contratou ou 

não os serviços bancários de cartão de crédito com a requerida. Para 

este fim, mister é a realização de perícia grafotécnica, elaborada com 

todas as formalidades legais para avaliar se, de fato, a assinatura no 

citado contrato é realmente da autora ou não. Portanto, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória para a realização de prova pericial, 

impõe-se o reconhecimento da impossibilidade do processamento do feito 

nos Juizados Especiais, uma vez que violaria as diretrizes de celeridade e 

simplicidade previstas na Lei 9.099/95. Não se vislumbra a continuidade do 

procedimento sem que haja o desrespeito aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, já que tal medida é indispensável para fins de abertura 

de oportunidade de defesa para o reclamado, com detalhada instrução e 

contraditório exaustivo, a fim de ser formar uma opinião justa e segura 

sobre a lide. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ACOSTADO 

AOS AUTOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando o 

Recorrido o contrato de cartão de crédito e faturas comprovando a 

utilização do serviço, torna-se imprescindível à realização de perícia 

técnica no documento carreado aos autos, a fim de atestar a legitimidade 

ou não da firma posta no aludido contrato. 2. Sentença reformada. 3. 

Recu rso  conhec ido  e  p rov ido .  (Recu rso  I n o m i n a d o : 

0033470-80.2016.811.0001 - Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA Data do Julgamento: 09/11/2016). Dessa forma, concluo por 

incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente 

lide, ante a necessidade dos fatos controvertidos serem submetidos a 
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exame pericial, desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 

9.099/95. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por consequência, 

torno sem efeito a antecipação de tutela concedida no Id. 326274. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. 326274 P.R.I.C. Campinápolis-MT, 28 de abril de 2017 

__________________________________________ JHONATAN SILVA DE 

OLIVEIRA Juiz Leigo Homologo por sentença a decisão do Juiz Leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95, e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, II, da Lei 

9.099/95. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Campinápolis, 

08 de maio de 2017. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-12.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018 

, às 15:40 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500065-91.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LICERIO SCHEFFER ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500065-91.2015.8.11.0110. REQUERENTE: JOSE LICERIO SCHEFFER 

ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Decisão->Determinação. Defiro a produção de 

prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de 

testemunhas (Id nº 13704292). No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 17h00min (horário de Cuiabá/MT). Fixo o prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas da parte requerida 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. Cadastram-se 

as testemunhas da parte requerente arroladas ao Id nº 13704292. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha 

residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva 

pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta 

precatória para inquirição, com prazo de 10 (dez) dias para cumprimento 

do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Campinápolis - MT, 28 de setembro 

de 2018. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se, requerente e 

requerido, bem como seus patronos para comparecerem em audiência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 28 de setembro 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-60.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAL PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

exequente para manifestar sobre sobre os documentos novos 

apresentados pelo executado em 10 (dez) dias. Campinápolis-MT, 24 de 

outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000015-03.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

exequente para informar, em 10 (dez) dias, se houve o pagamento da 

divida objeto da presente execução. Campinapolis-MT , 24 de outubro de 

2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000007-26.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte autora 

para requerer o que entender de Direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. . Campinápolis-MT, 24 de outubro de 2018. 

WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-43.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ROSA PRUDENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR AS PARTES 

para apresentarem Contrarrazões aos Recursos Inominados 

INTERPOSTOS nos autos, saliento que há 02 recursos anexados, um da 

parte reclamante e outro da parte reclamada. Campinápolis-MT , 24 de 

outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 0500023-42.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE BORGES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora, 

para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de Direito, sob 

pena de arquivamento. Campinápolis-MT , 24 de outubro de 2018. 

WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-73.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ALVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

reclamante para apresentar resposta, caso queira, ao Embargos de 

Declaração, OPOSTOS pela parte reclamada. , 24 de outubro de 2018. 

WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101057 Nr: 452-88.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JORDÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 13:00 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100811 Nr: 301-25.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 5. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 31 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Intimem-se as partes, sendo que 

determino o depoimento pessoal da autora (art. 385, § 1º, CPC/2015). 6.1 

(...) . 6. Ainda, determino a produção de prova documental, consistente na 

expedição de ofício ao Banco do Brasil, agência de Cláudia, requerendo 

os extratos dos meses de junho e agosto de 2015 e janeiro e fevereiro de 

2016, da conta corrente n. 66958, de titularidade do autor, no prazo de 10 

(dez) dias. 7. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100436 Nr: 97-78.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100435 Nr: 96-93.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, os seguintes:

A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula;

B) o período de carência exigido.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo ser 

informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 875-19.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Penha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:MT/15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas.4.1 Intime-se a parte Autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015).4.2 (...).5.2 Intime-se a parte autora a fim de 

apresentar os quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias, caso não tenham 

sido apresentados, sob pena de preclusão.5.3 Intime-se a perita para 

elaboração do laudo, observando os quesitos supra e os apresentados 

pelas partes (fl. 50). A perita deverá informar ao Juízo, com antecedência 

de 20 (vinte) dias, a data da realização da perícia, a fim de viabilizar a 

intimação das partes. Laudo em 20 (vinte) dias. 5.4 Juntado o laudo, 

intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87180 Nr: 1163-98.2015.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARGARIDA KRAFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO RUBEN BRACHMANN, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Autos Virtuais (Id. 87180)

Vistos.

1. Ante a ausência do Defensor Público entre os dias 25 a 29/10/2018, 

conforme ofício nº 48/2018, redesigno a audiência para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 09:00 horas.

 2. Intimem-se. Caso o Requerido HILARIO não tenha sido intimado para a 

audiência, intime-se a parte autora para informar seu atual endereço, no 

prazo de 03 (três) dias.

3. Ciência a Defensoria Pública.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104719 Nr: 2202-28.2018.811.0101

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Autos Virtuais (Id. 104719)

Carta Prcatória

Vistos.
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1. Ante a ausência do Promotor de Justiça entre os dias 24 a 26/10/2018, 

conforme ofício nº 331/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 

19 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas.

2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81074 Nr: 222-22.2013.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI, IZABETE 

BARANCELLI DOBROWOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ITAMAR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:OAB/MT 13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 14077 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para 

conceder a medida de proteção possessória, consistente em manutenção 

da posse. Por consequência, REVOGO a liminar concedida às fls. 

164/165.Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco) mil 

reais, de forma pro rata, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

desocupação do imóvel pela parte autora em favor da parte Requerida, e 

após, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 24 de outubro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83895 Nr: 1017-91.2014.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY ANDRADE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ESPÓLIO DE 

ODONEL GOMES, KARLA ELIZABETH GOMES, MARILENA GOMES PROL 

OTERO, JOSÉ LUIZ PROL OTERO, MARILIN GOMES LOUREIRO DE 

OLIVEIRA, EVANILDO LOUREIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Besold - 

OAB:17545-O, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, e com fundamento no artigo 1.238, caput, do Código 

Civil, para o especial fim de DECLARAR O DOMÍNIO DA AUTORA SOBRE A 

ÁREA ABAIXO DESCRITA, nos termos do memorial descritivo de fl. 58, 

servindo esta sentença como título para a matrícula ainda no CRI de 

Sinop/MT ou o CRI local, caso a matrícula tenha sido transferida para esta 

Comarca, oportunamente(...) Cláudia, 24 de outubro de 2018.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 1119-84.2012.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA ROSA BERNARDINO, NELSON BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, Cléia Marques de 

Albuquerque, Vera Helena Grandini, Nildo Barros de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do CPC e com fundamento no artigo 1.238, 

caput, do Código Civil, para o especial fim de DECLARAR O DOMÍNIO DOS 

AUTORES SOBRE A ÁREA ABAIXO DESCRITA, nos termos do certidão de 

fls. 17, servindo esta sentença como título para a matrícula ainda no CRI 

de Cuiabá/MT, oportunamente(...) as.Cláudia, 24 de outubro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46675 Nr: 700-74.2006.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR PORFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de 

CONDENAR a requerida ao pagamento do auxílio doença à parte Autora 

referente ao período de 07.03.2006 (data de cessação do benefício) até 

21.12.2007, desde que ainda não pagos, com os seguintes parâmetros: a) 

a correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo 

regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à 

Fazenda Pública; b) juros de mora de acordo com manual de cálculos da 

Justiça Federal.(...) .Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cláudia, 24 de 

outubro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53209 Nr: 1191-42.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Rio Grande Ltd-me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 Ante o exposto, verifica-se que o título não está prescrito, bem como não 

está eivado de vícios, sendo descabível o reconhecimento da exceção de 

pré-executividade, razão pela qual REJEITO-A, devendo o feito 

prosseguir.2. Intime-se a executada da presente decisão. 3. Preclusa esta 

decisão, abra-se vista à Fazenda para atualizar o valor do débito para fins 

de penhora online, no prazo de 15 (quinze) dias.Cláudia, 24 de outubro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31689 Nr: 178-98.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kimico Solange Singo ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SANTO ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:, JOÃO 

BATISTA BENETI - OAB:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entenderem de direito no 

prazo de 30 dias.
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No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62962 Nr: 356-37.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abiesmar Alves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos.

AGUARDE-SE o trânsito em julgado.

Após, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE certidão de honorários e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37538 Nr: 462-38.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Santos de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

Por se tratar de testemunha comum a ambas as partes, INTIME-SE a 

defesa para se manifestar quanto a desistência de fls. 87.

Com a vinda da manifestação da defesa, voltem CONCLUSOS para 

designação de audiência.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61975 Nr: 1044-33.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA SÃO SEPE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidegger da 

Silva - Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerentepara requerer o que entender de direito no 

prazo de 30 dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36809 Nr: 182-67.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Fábio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11.470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Vistos.

INTIME-SE o requerido conforme pugnado pelo Ministério Público na cota 

retro.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Daniel de Souza Teixeira - OAB:20617-B - MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intimação das testemunhas 

mencionadas nas manifestações de Ref: 310 e Ref: 320.INTIME-SE a 

defesa do acusado acerca do teor do presente decisum e dos 

documentos juntados na movimentação de Ref: 322.Na data designada, 

tornem-me os autos CONCLUSOS para a realização da Sessão Plenária 

agendada neste feito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima 

urgência, mormente o presente feito tramitar com a urgência réu preso.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 23 de outubro de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Daniel de Souza Teixeira - OAB:20617-B - MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa acerca da 

decisão de ref.324 e documentos de ref.322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92212 Nr: 3960-30.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VOLNEI ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao INSS que restabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte 

autora, até ulterior decisão desse juízo.Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC.Apresentada contestação, intime-se a 

parte requerente para impugná-la, no prazo legal.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62726 Nr: 113-93.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Matias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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AS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62191 Nr: 1259-09.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdS, VRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documentaljá constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62237 Nr: 1305-95.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoni Gruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partespara que requeiram o que entenderem de direito no 

prazo de 30 dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92030 Nr: 3870-22.2018.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI IANDRA ARGENTON, LUCAS ADILSON 

ARGENTON, JOAQUIM FELIPE, M. M. M. F. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PIASETZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 Destarte, INDEFIRO A tutela de urgência.Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).CITE-SE a 

parte requerida para que apresente contestação, no prazo 

legal.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91747 Nr: 3730-85.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIANE AUGUSTA PROCOPIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas 

as informações.

DEIXO de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89242 Nr: 2401-38.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, defiro a gratuidade.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77320 Nr: 716-30.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusinha Guedes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO à parte autora as benesses da assistência judiciária gratuita.

Deixo de encaminhar os autos ao conciliador para que designe audiência 

de conciliação, vez que a parte autora não tem interesse, conforme 

informado na exordial.

CITE-SE a parte requerida para responder ao presente feito no prazo legal.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89612 Nr: 2584-09.2018.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRZDS, MDLZ, PZDSDS, PSZDS, JLZDS, JZS, JZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita à inventariante.

DEFIRO a abertura do inventário.

NOMEIO VERÔNICA ROBERTA ZAMARIAN DE SOUZA como inventariante.

INTIME-SE A inventariante para prestar, dentro de cinco dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para 

ratificar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se 

por termo.

CITEM-SE, após, o órgão do Ministério Público e os interessados não 

representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas, 

manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81238 Nr: 2884-05.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TAVARES DE ASSIS JÚNIOR, Greice 

Albanese Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cézar Henrique Silveira 

Barbosa - OAB:

 Vistos.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

DECIDO.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que foi aceita proposta de 

transação penal.

Às fls. 32 e 35 dos autos, os acusados comprovaram o cumprimento do 

ajustado com o parquet, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da 

punibilidade.

Às fls. 37 o parquet pugnou pela extinção do feito.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade dos acusados, tendo em vista 

o cumprimento da transação penal.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de praxe.

 P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67919 Nr: 175-49.2016.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DA SILVA PINHEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a oposição de “embargos à monitória”, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para responder os embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, §5º, do CPC;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64946 Nr: 151-55.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de ROMEU SILVESTRE 

MIGUEL e MARIA IZABEL DOS SANTOS MIGUEL, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das 

despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), bem 

como dos honorários advocatícios, ora fixados por equidade em 

R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeada como Curadora, fixam-se como 

honorários advocatícios à advogada ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS (OAB/MT - 21.383) o valor de 03 URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do 

art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).No mais, à SECRETARIA para:1.Transitada em 

julgado, se nada for requerido, o que deverá ser certificado, EXPEDIR 

ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Iretama/PR, para que 

proceda à averbação na certidão de casamento de nº. 871, fl. 263, Livro 

B-09 de Registros de Casamentos (encaminhar certidão de casamento 

juntada aos autos - fl. 10);2.Após, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79868 Nr: 903-22.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOR, CADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de GEROSINO 

OLIVEIRA RODRIGUES e CARMELA ALVES DA SILVA RODRIGUES, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida voltar a 

usar o nome de solteira, qual seja, CARMELA ALVES DA SILVA.Assim, 
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EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES 

FINAISNomeada como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios 

à advogada ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT – 21.383), o 

valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.1, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes, não se aplicando o artigo 

914 da CNGC;2.Transitada em Julgado, se nada for requerido, o que 

deverá ser certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de Registros Públicos 

de Alta Floresta/MT, para que proceda à devida averbação na certidão de 

casamento de nº. 0599, fl. 199v do Livro B-008 (encaminhar a referida 

certidão juntamente com o ofício);3.Após, ARQUIVAR os autos;Publicar. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68934 Nr: 766-11.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR GOMES CORDEIRO, 

EDUARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não obstante o pleito da parte-exequente, verifica-se que o executado 

JOSÉ ALENCAR GOMES CORDEIRO ofereceu em penhora o “direito sobre 

a posse de um sítio de 14 alqueires, todo formado em pastagem, com uma 

casa de madeira base de alvenaria de 10x12, toda em cerâmica, com 

energia elétrica, localizada na linha do índio, km 4.5, entrada em frete a 

Igreja, Gleba Somapar, Juruena/MT. Avaliada atualmente de acordo com o 

mercado local em aproximadamente em R$150.000,00”.

Portanto, necessária a manifestação da parte-exequente sobre o ponto.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que se manifeste, isto no prazo de 10 

(dez) dias;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77818 Nr: 4007-56.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDA, ACC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Quanto ao pedido de reconsideração em relação ao valor da causa, 

ressalta-se que a presente demanda se trata de jurisdição voluntária, nos 

termos do art. 725, VIII, do CPC, não havendo um requerente contra um 

requerido, mas sim dois requerentes.

Por isso, somando o proveito econômico perseguido por cada requerente, 

chega-se ao valor da soma de todos os bens partilháveis, ou seja, 

R$32.656,00 (trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais), sendo 

este, portanto, o proveito econômico pretendido pelos requerentes, logo, o 

valor da causa.

Por isso, mantém-se a decisão que determinou a emenda da inicial para 

correção do valor da causa, devendo ser alterado para R$32.656,00 

(trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais).

Superado o ponto, continua-se.

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial e sua emenda.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Por fim, considerando que o presente acordo engloba o oferecimento de 

pensão a título de “alimentos gravídicos”, necessária a intervenção do 

Ministério Público, conforme assevera o art. 178, II, do CPC.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Cartório Distribuidor para correção do valor da 

causa, devendo passar de R$16.328,00 para R$32.656,00 (trinta e dois mil 

seiscentos e cinquenta e seis reais);

2. Em seguida, REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

3. Após, conclusos.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79858 Nr: 895-45.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANS, JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de ANDRÉIA 

NASCIMENTO SANTOS e JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam às 

partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISNomeado como Defensor, fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

(OAB/MT – 21.384), o valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários 

da OAB – item 16.1, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 

303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes, 

não se aplicando o artigo 914 da CNGC;2.Transitada em Julgado, se nada 

for requerido, o que deverá ser certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de 

Registros de Juruena/MT, para que proceda à devida averbação na 

certidão de casamento de matrícula nº. 064048 01 55 2016 2 00004 005 

0000875 13 (encaminhar a referida certidão juntamente com o 

ofício);3.Após, ARQUIVAR os autos;Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74405 Nr: 1728-97.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.IV DELIBERAÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78360 Nr: 4322-84.2017.811.0099

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdGdCA, CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que a emenda à inicial foi determinada para correção de duas 

irregularidades, quais sejam:

? Correção do valor da causa, devendo haver a especificação dos 

valores dos bens mencionados na Inicial;

? Comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais.

A parte-autora, por sua vez, mesmo depois de concedido prazo, limitou-se 

a juntar os comprovantes de pagamento das custas judiciais e da taxa 

judiciária referentes à distribuição do processo, ignorando a determinação 

de especificação dos valores dos bens mencionados na Inicial, com a 

consequente correção do valor da causa.

Portanto, dar-se-á uma derradeira oportunidade para que a parte-autora 

especifique os valores dos bens mencionados na Inicial com a 

consequente correção do valor da causa e comprovação de recolhimento 

das custas sobre o valor remanescente (caso haja).

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. Especificar os valores individuais de cada bem indicado na Inicial;

2. Em seguida, corrigir o valo da causa (que deve englobar o valor de 

todos os bens indicados);

3. Por fim, comprovar o recolhimento das custas de distribuição 

remanescentes (referentes à diferença do valor da causa corrigido).

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 1814-68.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIR KLUG, RAFAEL KLUG, LEONILDA 

GRASSI BUSS, JUVENAL LUCAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFERE-SE o requerimento de suspensão, nos termos do art. 313, II, do 

Código de Processo Civil.

Todavia, em atenção ao disposto no art. 313, §4º, do CPC, limita-se a 

suspensão ao prazo de 06 (seis) meses, quando deverá ter 

prosseguimento, nos termos do §5º do mesmo artigo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. AGUARDAR em Secretaria pelo prazo de 06 (seis) meses;

2. Certificado o decurso do prazo, INTIMAR a parte-autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR pessoalmente a 

parte-requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias.

3. Com a resposta ou o decurso de prazo, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66681 Nr: 999-42.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR ALVES DE SOUZA TORRES, DACT, LACT, EACT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CORTEZ TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de IVANIR ALVES 

DE SOUZA TORRES e JAIRO CÔRTES TORRES, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam a 

parte-autora o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).DEIXA-SE de condenar em honorários, considerando que não houve 

angularização processual. IV DELIBERAÇÕES FINAISNomeada como 

Defensora, fixam-se como honorários advocatícios à advogada SARA 

TONEZER (OAB/MT – 9.074-A), o valor de 04 URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB – item 16.1, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes, 

não se aplicando o artigo 914 da CNGC;2.Transitada em Julgado, se nada 

for requerido, o que deverá ser certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de 

Registros Públicos de Urupá/RO (Comarca de Alvorada D’Oeste), para que 

proceda à devida averbação na certidão de casamento de nº. 0491, fl. 

191 do Livro B-003 (encaminhar a referida certidão juntamente com o 

ofício – fl. 16);3.Após, ARQUIVAR os autos;Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79872 Nr: 907-59.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF, ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, RECONHECENDO e DISSOLVENDO a união 

estável havida entre ENIO LUIS PASTRO e LAIR FERNANDES pelo período 

compreendido entre o mês de maio/1988 até maio/2015, além de DAR POR 

REALIZADA a partilha de bens conforme indicada.Assim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, 
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embora compitam às partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, 

do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 

98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISNomeado como Defensor, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado MATEUS 

GONÇALVES DA SILVA (OAB/MT - 21.384), o valor de 03 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.2, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes, não se aplicando o artigo 914 da 

CNGC;2.Transitada em Julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR o respectivo Formal de Partilha para que os 

requerentes possam providenciar a sua averbação do Registro de Imóveis 

e assim, individualizar o patrimônio realizado, ATENTANDO-SE ao art. 

1.160 da CNGC;3.Após, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79002 Nr: 395-76.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determinada a emenda à Inicial para requerimento do benefício da 

“gratuidade da justiça” ou para comprovar que realizou o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias de ingresso, juntou-se petição informando a 

desistência e requerendo a extinção do processo.

Ocorre que a referida petição menciona José Alves Pinheiro como 

requerente e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como requerido, 

todavia a presente demanda se trata de uma “execução de contrato de 

honorários advocatícios” ajuizada pela advogada Aparecida Voine de 

Souza Neri contra José Alves Pinheiro, conforme pode ser visto na 

Petição Inicial.

Assim, se faz necessária nova manifestação da parte-autora, devendo 

cumprir a decisão de ref. 05 ou requerer a desistência com consequente 

extinção do processo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

requerendo:

a. O benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se assim quiser, o pleito) ou 

comprovar que realizou o recolhimento das custas processuais;

b. A desistência com consequente extinção do processo.

2. Com a resposta ou decorrido o prazo sem ela, o que deverá ser 

certificado, conclusos.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64975 Nr: 164-54.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDSN, CRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de petição dos requerentes requerendo a reconsideração da 

sentença ao condená-los ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

O art. 494 do Código de Processo Civil traz como regra a inalterabilidade 

da sentença e, como exceção, prevê apenas duas hipóteses:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Sabe-se que da sentença caberá apelação, nos termos do art. 1.009 do 

CPC, não havendo previsão de pedido de reconsideração quanto à 

condenação em custas, na hipótese.

Logo, tal pleito deveria ter sido feito antes do trânsito em julgado da 

sentença, por meio do recurso cabível.

Por tanto, DEIXA-SE de promover a análise do pleito pela total falta de 

previsão legal, sendo instituto incabível na espécie.

Assim, à SECRETARIA para:

1. ARQUIVAR os autos.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83929 Nr: 3442-58.2018.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por não ter a parte autora comprovado a hipossuficiência 

financeira, ainda que momentaneamente, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC c/c artigo 456 da CNGC/2016, INDEFERE-SE o pedido de “gratuidade 

da justiça” pleiteada pela parte-autora.Desta forma, à Secretaria 

para:1.INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as custas e taxas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC).Por fim, frisa-se a necessidade de atentar 

ao art. 321, p. único, do CPC.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, conclusos.Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 

23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74513 Nr: 1813-83.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIR KLUG, LEONILDA GRASSI BUSS, 

JUVENAL LUCAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFERE-SE o requerimento de suspensão, nos termos do art. 313, II, do 

Código de Processo Civil.

Todavia, em atenção ao disposto no art. 313, §4º, do CPC, limita-se a 

suspensão ao prazo de 06 (seis) meses, quando deverá ter 

prosseguimento, nos termos do §5º do mesmo artigo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. AGUARDAR em Secretaria pelo prazo de 06 (seis) meses;

2. Certificado o decurso do prazo, INTIMAR a parte-autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR pessoalmente a 

parte-requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias.

3. Com a resposta ou o decurso de prazo, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.
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 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 139-07.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFN, ANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação de execução de alimentos” ajuizada 

por Alejandro Nascimento Fernandes, representado por sua genitora 

Sidiane Fernandes Nascimento, contra Leonardo Fernandes.

No decorrer da marcha processual, a parte-executada realizou o 

pagamento integral do débito alimentar, conforme comprovante juntado aos 

autos.

Por isso, a parte-autora requereu a extinção do processo.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pela extinção do processo 

ante a quitação integral do débito exequendo, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC). Todavia, DEIXA-SE 

de condenar em honorários advocatícios, considerando a advocacia 

dativa exercida no presente caso.

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

Nomeado como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao 

advogado Akin Alves Comin (OAB/MT – 16.173) o valor de 04 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65465 Nr: 430-41.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de DALILA DO NASCIMENTO 

CUNHA e JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), bem como dos 

honorários advocatícios, ora fixados por equidade em R$2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No 

mais, à SECRETARIA para:1.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

o que deverá ser certificado, EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO, para que proceda à averbação 

na certidão de casamento de nº. 044, fl. 044, Livro B/A-001 de Registros 

de Casamentos (encaminhar certidão de casamento juntada aos autos - fl. 

08);2.Após, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81890 Nr: 2303-71.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Vistos em correição.

Em análise aos documentos juntados pela parte-requerida, verifica-se ser 

ele microempreendedor individual, com renda média anual abaixo de 10 

salários mínimos.

Por isso, quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Assim, DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte o 

pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).

No mais, DEFERE-SE o requerimento da parte-requerida.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. Cumprir os demais itens constantes na sentença;

2. Transitada em Julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de Registro Civil de Cotriguaçu/MT, 

para que proceda à devida averbação na certidão de casamento de 

matrícula nº. 065250 01 55 2015 2 00003 071 0000376 11, termo 376, fl. 

71, livro B-003 (encaminhar a referida certidão juntamente com o ofício);

3. Após, ARQUIVAR os autos.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82169 Nr: 2449-15.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASRC, PDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos requerentes contra a 

sentença prolatada nos autos, alegando, a existência de erro material ao 

fixar os honorários advocatícios ao advogado Mateus Gonçalves da Silva 

(OAB/MT 21.384), quando na verdade a advogada nomeada é a Dra. 

Andréa Cristina Gomes de Jesus (OAB/MT – 21.383), por isso, pleiteia-se 

o recebimento dos embargos em seu efeito modificativo, corrigindo-se o 

erro indicado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, com razão os embargantes.

Por essa razão, RECEBEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em seu 

efeito MODIFICATIVO, para sanar o erro material contido na sentença 

prolatada (art. 1.022, III, do CPC).

Verifica-se que, de acordo com a certidão de nomeação juntada aos 
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autos, a advogada nomeada é a Dra. Andréa Cristina Gomes de Jesus 

(OAB/MT – 21.383) e não o Dr. Mateus Gonçalves da Silva (OAB/MT 

21.384), devendo a sentença ser corrigida nesse ponto.

III CONCLUSÃO

Por isso, nomeada como Defensora, fixam-se como honorários 

advocatícios à advogada ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT - 

21.383), o valor de 05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 Por isso, à SECRETAIRA para:

1. INTIMAR a parte-embargante;

2. Não havendo mais requerimentos e CUMPRIDAS todas as 

determinações impostas na sentença, ARQUIVAR os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73413 Nr: 1008-33.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de JOANAS MENDES e 

ZILEIDE PEDRO DA SILVA, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS Nomeado como Curador, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO (OAB/MT - 

23.573-O) o valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

o que deverá ser certificado, EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil 

da Cidade e Comarca de Mundo Novo/MS, para que proceda à averbação 

na certidão de casamento matrícula 062695 01 55 1974 2 00002 307 

0000605 68, termo nº. 605, fl. 307, Livro 02-B de Registros de 

Casamentos (encaminhar certidão de casamento juntada aos 

autos);2.Após, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68622 Nr: 615-45.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - OAB:21129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos em correição.

Ante o teor da última petição do requerido, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do apontado;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73375 Nr: 997-04.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA PEREIRA, ZACARIAS 

FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor das certidões exaradas pelo Oficial de Justiça às refs. 16 e 

19, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se, 

requerendo o que entender de direito;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR pessoalmente a 

parte-requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias.

2. Com a resposta ou o decurso de prazo, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70514 Nr: 1808-95.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos em correição.

 I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido contra a 

sentença prolatada nos autos, alegando omissão quanto à fixação das 

URH’s para o defensor dativo, pleiteando, portanto, o recebimento dos 

embargos em seu efeito modificativo, para a correção da omissão.

Tempestividade já certificada.

 II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, notadamente a sentença, com razão o embargante.

Verifica-se que há certidão nos autos em que é nomeado para o requerido 

Roberto Carlos Pereira Gomes a advogada Dra. Andréa Cristina Gomes de 

Jesus – OAB/MT 21.383.

 A sentença foi omissa quanto a tal ponto.

Portanto, necessário e correto o arbitramento dos honorários pelos 

serviços prestados pelo advogado dativo, consoante Tabela de 

Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do 

art. 303 da CNGC.

III CONCLUSÃO

Por essa razão, RECEBEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em seu 

efeito MODIFICATIVO, para sanar a omissão contida na sentença 

prolatada (art. 1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue:

“Nomeado como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios à 

advogada DRA. ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS – OAB/MT 21.383, 

o valor de 03 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se 
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em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada)”.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 Por isso, à SECRETAIRA para:

1. INTIMAR o embargante;

2. Não havendo mais requerimentos e CUMPRIDAS todas as 

determinações impostas na sentença, ARQUIVAR os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78885 Nr: 344-65.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARA DA SILVA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESAR DE CASTRO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que a parte-requerida não compareceu na audiência de 

conciliação realizada no CEJUSC, motivo pelo qual a parte-autora “pugnou 

pela abertura de prazo para resposta processual”.

Não obstante o requerimento, a decisão de ref. 09 consignou 

expressamente que, após a audiência de conciliação (comparecendo ou 

não), iniciar-se-ia o prazo para que a parte-requeria apresentasse 

resposta (inclusive contestação).

Sendo assim, não há se falar em “requerimento de abertura de prazo”, 

porquanto esse seria automático, conforme consignação expressa na 

mencionada decisão.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR quanto à existência de resposta, juntando-a, ou quanto ao 

decurso de prazo para sua apresentação;

2. Após, INTIMAR a parte-autora para impugnar a contestação (havendo) 

ou especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entende 

de direito, no prazo de 15 dias;

3. Em seguida, conclusos para saneamento.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82848 Nr: 2840-67.2018.811.0099

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de requerimento ajuizado por Zilda Balduino pleiteando a 

expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados por 

Jair Evangelista (falecido em 22.04.2018).

Juntaram-se documentos.

Determinou-se a emenda à Inicial para correção do valor da causa.

Aditou-se a inicial.

Vieram os autos conclusos.

POIS BEM.

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial e sua emenda.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Considerando haver interesse de incapaz, fulcrando-se no art. 178, II, do 

CPC, deve o Ministério Público se manifestar.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Cartório Distribuidor para correção do valor da 

causa, devendo passar de R$1.000,00 para R$2.155,34 (dois mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos);

2. OFICIAR à Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, preste informações acerca dos valores depositados a título de FGTS 

em conta vinculada a JAIR EVANGELISTA (CPF: 853.756.671-34 – RG: 

12340707 SJ/MT);

a. Decorrido o prazo de 30 dias sem resposta, reiterar o Ofício.

3. Com a resposta, VISTAS ao Ministério Público para manifestação;

4. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69128 Nr: 902-08.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VALDIR TIBOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Vistos em correição.

Foi prolatada sentença, sem resolução de mérito, ante a perda do objeto, 

considerando a reforma havida na sentença proferida nos autos do 

processo principal.

Ocorre que, intimado da sentença, o Município de Cotriguaçu apresentou 

“impugnação ao cumprimento de sentença”, requerendo fosse o 

cumprimento de sentença julgado improcedente.

Pela argumentação utilizada, verifica-se, com a devida vênia, que o 

Município não se atentou ao teor da sentença prolatada.

 Ademais, caso houvesse inconformismo, cabível o recurso de apelação 

(art. 1.009 do CPC), o que não é o caso.

Portanto, DEIXA-SE de promover a análise da impugnação apresentada, 

sendo a peça incabível nesta fase processual.

No mais, à SECRETARIA para:

1. Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70452 Nr: 1767-31.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petição elaborada pela nobre causídica Dra. Nirlei de Fátima 

Franco requerendo sejam arbitrados honorários advocatícios pelo 

exercício de advocacia dativa.

Alega a nobre advogada que se omitiu, em sentença, o arbitramento de 
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honorários advocatícios, uma vez que o requerido foi defendido por ela 

como advogada dativa nomeada.

Pois bem.

Acerca das alegações da nobre advogada, dois pontos merecem ser 

mencionados.

Primeiramente, verifica-se que, em que pese alegue ela ser advogada 

nomeada para o REQUERIDO, observa-se que a nobre advogada estava 

em favor do REQUERENTE SEBASTIÃO FRANCISCO DOURADO, conforme 

pode ser visto pela petição inicial.

Em relação à alegação de ser advogada dativa nomeada, verifica-se pela 

petição inicial o documento denominado “Instrumento de mandato 

procuração ad-judicia”, onde é mencionado que o requerente “pelo 

presente instrumento de procuração, nomeia e constitui sua bastante 

procuradora para defender seus direitos fundamento e interesses 

jurídicos”.

 Não se encontrou nos autos, ainda, certidão de nomeação em nome da 

advogada ou deferimento de nomeação como dativa (item “a” da Inicial),

Assim, considerando o presente documento, entende-se ser a nobre 

advogada constituída e não nomeada.

Pelo exposto, INDEFERE-SE o pleito.

No mais, à SECRETAIRA para:

1. INTIMAR a advogada;

2. Não havendo mais requerimentos, ARQUIVAR os autos com as cautelas 

de praxe.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 113-09.2016.811.0099

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISAC DE ALMEIDA FARIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861A

 Vistos em correição.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação 

suscitando preliminares, sendo necessária a manifestação do Ministério 

Público acerca disto (art. 350 do CPC).

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação, 

no prazo legal;

2. Após, conclusos.

 Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68117 Nr: 289-85.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA APARECIDA NERVIS, GILMAR 

PRANGE, OLAIR INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT, NADER THOME NETO - OAB:11890, 

SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).Muito embora haja 

requerimento do Ministério Público no sentido de intimar os requeridos para 

especificar provas, verifica-se que isso já foi feito por eles em 

contestação (item 9).Assim, considerando a indicação de provas 

pretendidas (depoimento pessoal dos requeridos e prova testemunhal – fl. 

303), de rigor a designação de audiência.Por isso, DESIGNA-SE audiência 

para o dia 04.02.2019, às 09h00min, na sala de audiências da Vara Única 

do Fórum desta Comarca.V DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR PESSOALMENTE os requeridos para fins de 

depoimento pessoal;2.DAR CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive para 

comparecer à audiência;3.Caso haja indicação de testemunha (ou mesmo 

alguma das partes) a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a 

expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de quem 

requerer.Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência.Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81976 Nr: 2337-46.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR JACOBOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a parte-autora ao 

pagamento das despesas (que incluem as custas – art. 84 do CPC), 

remanescentes, se houver, conforme disposição do artigo 90 do CPC. 

DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, considerando que não 

houve a angularização processual.IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Considerando a desistência do prazo recursal, EXPEDIR imediatamente a 

certidão de trânsito em julgado.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79572 Nr: 745-64.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64045 Nr: 826-52.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a Defesa para apreentar 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67760 Nr: 115-76.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com embasamento nos relatórios técnicos acostados aos 

autos, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que as medidas de 

proteção atingiram sua finalidade, cessando a situação de risco de Oséias 

Lourenço da SilvaSem custas, considerando o disposto no artigo 141, §2º, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIACiência ao Ministério Público.Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

necessárias e anotações de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28017 Nr: 894-80.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CARLOS LANG - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

631,52 (Seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos ), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de Fls. 172. Este valor 

deverá ser lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 218,12 

(Duzentos e dezoito reais e doze centavos) para fins da guia de Taxas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31241 Nr: 748-68.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME LUIZ LEITE - 

OAB:10239/SC

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

911,44( Novecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 48. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 455,72 ( Quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e dois centavos ) para o recolhimento das custas e 455,72 

( Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos ) para 

fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 67814 Nr: 136-52.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAAV, LADRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Mudança de endereço.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 67814 Nr: 136-52.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAAV, LADRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Processe-se o feito em segredo de justiça, conforme disposto no art. 155, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Postergo a análise do pedido liminar de guarda para momento posterior ao 

estudo psicossocial.

Assim, determino a realização de estudo psicossocial no domicílio dos 

requerentes, a ser realizado pela equipe interdisciplinar, bem ainda no 

domicílio da requerida, por meio de carta precatória, no prazo de 10 (dez) 

dias, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação da criança.

Acostados os laudos, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 26039 Nr: 26-15.2000.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZONEL AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL 

LTDA, EURIDES STEFINI, DELVINO MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:OAB/MT 8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido desde o petitório retro e a 

possibilidade de pagamento do débito por parte do executado, INDEFIRO 

por ora o pedido formulado e determino a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se houve pagamento parcial 

ou total do crédito.

Na hipótese de haver saldo remanescente, o exequente deverá 

apresentar cálculo atualizado do débito, requerendo o que entender de 

direito.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30743 Nr: 370-15.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DIONÍZIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

702,10 (Setecentos e dois reais e dez centavos ), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de Fls.157. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 398,23 ( Trezentos e noventa e oito reais e vinte e 

três centavos), para o recolhimento das custas e R$ 303,87 ( Trezentos e 

três reais e oitenta e sete centavos) para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral 

de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 3307-81.2017.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto, Juiz de Direito da 

Comarca de Dom Aquino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/O

 Diretoria do Foro.

 Código: 52507

VISTOS,

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 08 e 09 

de novembro do corrente ano, do “Curso de Formação Continuada: Gestão 

de Conflitos e das Relações Humanas no Ambiente de Trabalho”, o qual 

será ministrado na Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso - ESMAGIS, em Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 14H (MT).

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 24 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52542 Nr: 3325-05.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Código: 52542

VISTOS,

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 08 e 09 

de novembro do corrente ano, do “Curso de Formação Continuada: Gestão 

de Conflitos e das Relações Humanas no Ambiente de Trabalho”, o qual 

será ministrado na Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso - ESMAGIS, em Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 30 de novembro de 2018 às 16H15 (MT).

Intime-se as partes, atentando-se quanto ao disposto do art. 455 do CPC.

Intime-se/cientifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Dom Aquino/MT, 24 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 709-23.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenora Martins Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Código: 54504

VISTOS,

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 08 e 09 

de novembro do corrente ano, do “Curso de Formação Continuada: Gestão 

de Conflitos e das Relações Humanas no Ambiente de Trabalho”, o qual 

será ministrado na Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso - ESMAGIS, em Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 30 de novembro de 2018 às 16H (MT).

Intime-se as partes, atentando-se quanto ao disposto do art. 455 do CPC.

Intime-se/cientifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Dom Aquino/MT, 24 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 601-91.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO GABRIEL SOARES DE OLIVERIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para querendo, se manifeste acerca da 
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petição da parte requerida (ref.31)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30100 Nr: 778-02.2011.811.0034

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Zanolo, Izaura Pereira Zanolo, Odair 

Nivaldo Zanolo, Ivan Luiz Zanolo, Silvia Antonia Zanolo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelcio Ticianel - OAB:6505/MT, 

Márcio Guimarães Nogueira - OAB:12.853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Demércio Luiz Gueno - OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53996 Nr: 505-76.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEQUENINA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 35 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 1452-84.2017.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.V. Mota & CIA Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO ARANTES 

PEREIRA - OAB:11218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72818 Nr: 827-55.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPRIANO BARCELAR DE SOUSA, ANGELICA 

RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 1822-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS, STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Ofício nº. 58/2018/GAB. De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 23 de outubro de 

2018.De: Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito (em substituição legal).Ao: 

Des. Gi lberto Giraldel l iRelator  do Habeas Corpus n º 

1011976-77.2018.8.11.0000Senhor Desembargador Relator:Em atenção 

ao malote digital nº 81120183751537, Terceira Câmara Criminal, referente 

ao Habeas Corpus n. 1011976-77.2018.8.11.0000 - Comarca de Feliz 

Natal/MT, em que figura como impetrante Dr. Ismael dos Santos, e como 

paciente Staniel Cunha dos Santos, tem a prestar as seguintes 

informações: (...) Os presentes autos encontram-se aguardando a 

conclusão do Inquérito Policial, momento em que será transladado e 

arquivado.Sem mais, coloco-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência 

para qualquer esclarecimento complementar, e sirvo-me do ensejo para 

r e a f i r m a r  o s  p r o t e s t o s  d o  m e u  m a i s  a c e n t u a d o 

respeito.Atenciosamente,Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito, em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75421 Nr: 1176-24.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON OLIVEIRA DA SILVA, FABIANE 

CISCON DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 1822-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS, STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Processo nº 1822-29.2018.811.0093

Código nº 85057

Vistos, etc.

Consigno que nesta data prestei as informações a Terceira Câmara 
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Criminal, referente ao Habeas Corpus n. 1011976-77.2018.8.11.0000 - 

Comarca de Feliz Natal/MT, em que figura como impetrante, Dr. Ismael dos 

Santos, e como paciente Staniel Cunha dos Santos, via malote digital, 

conforme recibo anexo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 23 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 444-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quinalia e Souza Ltda - Farma Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057, Jackson Nicola Maiolino - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85075 Nr: 1831-88.2018.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Pavei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA, CLEVERSON 

LUIZ ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Processo nº 1831-88.2018.811.0093.

Código nº 85075.

Vistos, etc.

Há a notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (ref. 891/921).

 Nada obstante os argumentos declinados pela parte, não vislumbro 

motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo qual a 

mantenho pelos seus próprios fundamentos.

No mais, determino o cumprimento integral das Determinações contidas em 

Decisão de fls. 848/860.

De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 23 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito em Substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85075 Nr: 1831-88.2018.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Pavei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA, CLEVERSON 

LUIZ ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, 

DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 

006/2018 (cópia à fl. 390), determinando a imediata recondução do 

impetrante ao cargo de Prefeito do município de Feliz Natal/MT, até o 

julgamento final deste mandado de segurança.DÊ-SE ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, 

II, Lei 12.016/09). Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público (art. 12, caput, 

Lei n. 12.016/2009).Por fim, RETORNEM conclusos.INTIMEM-SE para 

imediato cumprimento.De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 02 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito em Substituição”.No dia 

09/10/2018, os impetrados e a Câmara Municipal de Feliz Natal/MT 

apresentaram contestação nos autos, por meio de petição juntada às fls. 

865/889.Em 17/10/2018, por meio de petição (ref. 891/921), os 

requerentes/agravantes noticiaram nos autos a interposição de recurso 

de agravo de instrumento (art. 1018, § 3º, CPC), petições que foram 

juntadas aos autos no dia 22/10/2018.Os autos então vieram conclusos 

nesta data (23/10/2018) momento em que foi exercido o juízo negativo de 

retratação, mantendo a decisão agravada em seus próprios fundamentos, 

bem como determinado o cumprimento integral das determinações contidas 

na decisão de fls. 848/860.Ao ensejo, coloco-me à disposição de Vossa 

Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem 

necessários.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 1292-25.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAIR ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão juntada as folhas 23, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81825 Nr: 2312-85.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio e Industria de Metais Feliz Natal, HERMES 

CASTRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Metais A. W. L. LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro César Alexandre Dos 

Santos - OAB:13.431-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70986 Nr: 347-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO AMÂNCIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denys Santana da Silva - 

OAB:MT/16.649, Jean Rohling Dupim Carvalho - OAB:MT/14725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 Considerando que o despacho de folhas 122 foi publicado no dia 

31/08/2018, conforme certidão de folha 124, Certifico a tempestividade do 

documento juntado as folhas 123, bem como, certifico que não houve 

manifestação por parte do autor.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49405 Nr: 154-04.2010.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidiane Do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIDIANE DO NASCIMENTO LIMA, Cpf: 

41456890204, Rg: 14483262, Filiação: Francisca do Nascimento Lima, data 

de nascimento: 13/09/1971, brasileiro(a), natural de Floriano-PI, solteiro(a), 

manicure e diarista, Telefone 66-96299620. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na Denúncia 

para ABSOLVER a ré ELIDIANE DO NASCIMENTO LIMA, suficientemente 

qualificada nos autos, já qualificada nos autos, da acusação que lhe é 

imputada, o que faço com base no disposto no artigo 386, VII do 

CPP.Tendo a acusada sido absolvida da acusação que lhe foi imputada, 

deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Proceda-se a incineração da droga apreendida conforme 

determina o art. 32 da Lei de Drogas.Restituam-se à ré os objetos 

apreendidos em seu poder, exceto, obviamente, a droga e os materiais a 

ela vinculados. A ré deverá ser intimada pessoalmente da sentença, no 

último endereço constante dos autos, devendo o oficial de justiça 

atentar-se para o artigo 1.421 da CNGC/MT. Caso não seja encontrada, 

expeça-se desde logo edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei 

processual penal.Publique-se. Registre-se. Intime-se a ré, a defesa e o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO SHINOHARA, 

digitei.

Feliz Natal, 24 de outubro de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80577 Nr: 1522-04.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Perin, MARCO ANTONIO DOS 

SANTOS PERIN, CRISTIANE DOS SANTOS PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilves Vedane - OAB:11.221

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, REDESIGNO à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 19 de Fevereiro de 2019 às 15h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80577 Nr: 1522-04.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Perin, MARCO ANTONIO DOS 

SANTOS PERIN, CRISTIANE DOS SANTOS PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilves Vedane - OAB:11.221

 “Vistos, etc.

Tendo em vista a não localização do réu, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para manifestação.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.”

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117619 Nr: 3898-44.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Sendo assim, não vislumbrando motivos para manter o denunciado preso, 

nos termos do que dispõe o art. 321 do CPP, REVOGO o decreto de prisão 

cautelar e CONCEDO liberdade provisória ao acusado ELITON LOURENÇO 

DOS SANTOS, impondo como contracautela as medidas cautelares 

diversas da prisão consistentes em:a) comparecimento a todos os demais 

atos processuais;b)não praticar nenhuma outra infração penal;c) 

permanecer em sua residência, no endereço informado ao juízo das 

19h00min até as 6h do dia seguinte;d)abster-se de frequentar, ainda que 

durante o horário de circulaçãopermitido, bares, casas de prostituição, 

casas de jogos e outrosestabelecimentos congêneres;e)afastamento da 

vítima.O descumprimento de quaisquer das obrigações conduzirá a nova 

decretação de prisão preventiva, ex vi do art. 312 do 

CPP.Intime-se.Prestado o compromisso de bem cumprir as cautelares 

proceda a soltura do acusado, valendo a decisão como ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o acusado ser colocado em liberdade "se por outro 

motivo não estiverem presos".Cientifique-se desta decisão o Comando da 

Polícia Militar. Em caso de descumprimento das medidas cautelares, fica 

desde já a autoridade policial autorizada a proceder a prisão em flagrante 

do acusado pelo crime de desobediência.Intime-se o acusado, a defesa e 

o Ministério Público.SERVE A DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, 

CARTA PRECATÓRIA E ALVARÁ DE SOLTURA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118884 Nr: 4701-27.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Berticelli Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA BOLDORI - OAB:13915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], DEFIRO EM TERMOS o pedido de tutela de urgência, sem ouvir a parte 

contrária, para determinar a produção antecipada de prova, consistente 

na coleta de amostras de soja tratadas com Marathon 800 WG Lote 

0591.18.080 e/ou o próprio inseticida Marathon 800 WG Lote 0591.18.080 

e demais lotes, a ser feita por Oficial de Justiça com o auxílio de 

assistentes técnicos e do perito judicial na propriedade do autor. 

CONDICIONO, no entanto, a expedição do mandado de cumprimento ao 

depósito em juízo do valor integral da perícia.Antes do cumprimento do 

mandado, intime-se o requerido para que, querendo, acompanhe a coleta 

das amostras e apresente quesitos periciais.Determino a indicação dos 

pontos de coleta por coordenadas georreferenciadas, a medição da área 

plantada mediante utilização de GPS, e a certificação, pelo Oficial de 

Justiça, do número dos lacres das amostras.Após a coleta, o material 

deverá ser imediatamente entregue ao perito nomeado para análise e 

realização de testes laboratoriais necessários a bem responder aos 

quesitos periciais formulados pelas partes. Confiro o prazo de 60 

(sessenta) dias após a coleta para entrega do laudo.Para realização da 

perícia, nomeio a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA[...].Arbitro 

honorários periciais no valor de R$ 27.980,00 (vinte e sete mil, novecentos 

e oitenta Reais). Autorizo ao perito o levantamento de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários antes da realização da perícia. Os demais valores 

deverão ser liberados após a apresentação do laudo pericial.Intime-se a 

parte autora para depositar a integralidade do valor da perícia em juízo, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Depositado o valor da perícia, certifique-se e 

EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, O MANDADO DE CUMPRIMENTO, intimando 
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as partes e o perito nomeado para realização da coleta das amostras. 

Cite-se o requerido.Com a juntada do laudo pericial, dê-se vistas às partes 

e voltem-me conclusos para liberação do valor residual da perícia e 

sentença de homologação.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115364 Nr: 2339-52.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILSON RODRIGUES DA SILVA, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Divórcio ajuizada por ANGELA 

TEREZA RODRIGUES DA SILVA em face de ADENILSON RODRIGUES DA 

SILVA. Alega a requerente que foram casados desde 1985, sendo 

separados de fato há 32 anos, e que o reestabelecimento da vida conjugal 

não faz parte dos planos da requerente. O casal não tiveram filhos e, 

tampouco constituiu patrimônio partilhável. A requerente pretende retornar 

a usar o nome de solteira, qual seja, ANGELA TEREZA RODRIGUES. O 

requerido se encontra em lugar incerto e não sabido, não restando outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente ação.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino a realização de busca 

de endereço da parte requeridajunto ao SIEL. Localizado o endereço, 

cite-se para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-se quanto aos efeitos da revelia.Sendo inexitosa a 

pesquisa, cite-se por edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 23 de outubro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85168 Nr: 1127-69.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 1127-69.2013.811.0087, 

Protocolo 85168, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28772 Nr: 245-20.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 245-20.2007.811.0087, Protocolo 

28772, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37946 Nr: 140-38.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josele Pereira Cantão Silva, Laiane Cantão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 140-38.2010.811.0087, Protocolo 

37946, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28752 Nr: 230-51.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dante Prestes dos Santos, Cleusa Prestes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 230-51.2007.811.0087, Protocolo 

28752, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28753 Nr: 231-36.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Jose Feitosa, Zulmira Teixeira Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 231-36.2007.811.0087, Protocolo 

28753, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32158 Nr: 960-28.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 960-28.2008.811.0087, Protocolo 

32158, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39610 Nr: 1811-96.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lauro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 1811-96.2010.811.0087, 

Protocolo 39610, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39626 Nr: 1827-50.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anelia Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 1827-50.2010.811.0087, 

Protocolo 39626, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 1405-07.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 1405-07.2012.811.0087, 

Protocolo 82071, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32584 Nr: 1488-62.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Davina Arcanjo de Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 1488-62.2008.811.0087, 

Protocolo 32584, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108981 Nr: 2350-18.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - Sindicato Dos Trabalhadores Do Ensino Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) IGNEZ 

MARIA MENDES LINHARES, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 459-64.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sirlene de Jesus Bueno - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da requerente, para 

tomar ciência do desarquivamento dos autos e que o mesmo se encontra 

a disposição na secretaria da vara, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118884 Nr: 4701-27.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Berticelli Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA BOLDORI - OAB:13915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

JORDANA BOLDORI, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94265 Nr: 1841-58.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Auxiliadora de Almeida Vianini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94277 Nr: 1853-72.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94282 Nr: 1858-94.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Fátima Valdomeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94310 Nr: 1874-48.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Henrique Otto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94315 Nr: 1879-70.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Souza Dolce

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94317 Nr: 1881-40.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Filardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94403 Nr: 1937-73.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94441 Nr: 1958-49.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94444 Nr: 1961-04.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide de Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95349 Nr: 2540-49.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirian Mara Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95350 Nr: 2541-34.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35163 Nr: 1283-96.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Franzosi, Ana Claudia Oliveira Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Oliveira Reis, Cassiano Martins Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41579 Nr: 959-38.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41921 Nr: 1301-49.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82049 Nr: 1383-46.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Ines Volkweis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82054 Nr: 1388-68.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luiz Vieira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82257 Nr: 1591-30.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MAZZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86155 Nr: 2074-26.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR JOSENE CEZAR FERRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A OAB/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A 

OAB/MT

 Intimação da parte autora para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-22.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO JOSE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010306-22.2012.8.11.0087. REQUERENTE: ALEXANDRO JOSE FREITAS - 

ME REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Vistos. A parte autora 

apresentou petição pugnando pelo cumprimento de sentença (ID 

9561705). Com a atualização do débito, preenchidos os requisitos do 

artigo 524 do CPC, INTIME-SE a parte executada para cumprir 

voluntariamente a obrigação no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de dez por 

cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá 

a parte executada apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá 

efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser 

aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º 

do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. GUARANTÃ DO NORTE, 23 de outubro de 2018. 

Diego Hartmann Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010132-08.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA GUBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010132-08.2015.8.11.0087. EXEQUENTE: GRACIELA GUBERT 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a petição e 

depósito de ID 7223829, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção pela quitação do débito. Intime-se GUARANTÃ DO NORTE, 23 de 

outubro de 2018. Diego Hartmann Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-35.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010126-35.2014.8.11.0087. REQUERENTE: VAGNER DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. A parte autora apresentou petição 

pugnando pelo cumprimento de sentença (ID 10333362). Com a 

atualização do débito, preenchidos os requisitos do artigo 524 do CPC, 

INTIME-SE a parte executada para cumprir voluntariamente a obrigação no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá a parte executada 
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apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo 

(CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa 

as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GUARANTÃ DO NORTE, 23 de outubro de 2018. Diego 

Hartmann Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-80.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E BORRACHAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALMATRIX INDUSTRIA METALURGICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA REGINA BARAZZETTI OAB - RS0034054A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010123-80.2014.8.11.0087. REQUERENTE: TROPICAL PECAS E 

BORRACHAS EIRELI - EPP REQUERIDO: METALMATRIX INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA Vistos. A parte autora apresentou petição pugnando 

pelo cumprimento de sentença (ID 11053539). Com a atualização do 

débito, preenchidos os requisitos do artigo 524 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para cumprir voluntariamente a obrigação no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no 

percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). 

Efetivada a penhora, poderá a parte executada apresentar impugnação 

(CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem 

como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas 

nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. GUARANTÃ DO NORTE, 

23 de outubro de 2018. Diego Hartmann Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33870 Nr: 767-59.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deosdete Cruz Junior - Cia. Ltda., Deosdete 

Cruz, Josmara Fittipaldi Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 767-59.2014.811.0036 - 33870

AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual-MT

EXECUTADO(A, S): Deosdete Cruz Junior - Cia. Ltda. e Deosdete Cruz e 

Josmara Fittipaldi Cruz

CITANDO(A, S): Executados(as): Deosdete Cruz, Cpf: 20584709900 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rod. Br 364 Km 225 Lado Esquerdo, 

Bairro: ., Cidade: Rondonópolis-MT e Deosdete Cruz Junior - Cia. Ltda., 

CNPJ: 02340403000105, brasileiro(a), Endereço: Rua Fernando Correa da 

Costa, Nº 1.918, Bairro: Vila Marinópolis, Cidade: Rondonópolis-MT e 

Josmara Fittipaldi Cruz, Cpf: 34943323987 Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Praça da Bandeira, S/nº, Casa Azul, Bairro: Centro, Cidade: 

Guiratinga-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/07/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.608,17

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DEOSDETE CRUZ, DEOSDETE 

CRUZ JUNIOR-Cia Ltda e JOSMARA FITTIPALDI CRUZ, acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: Fazenda Pública Estadual-MT – CNPJ-02.340.403/0001-05, pelo 

Procurador da Fazenda Publica, com fundamento na Lei 6.830/80, vem 

propor em face de Deosdete Cruz Junior - Cia. Ltda. e Deosdete Cruz e 

Josmara Fittipaldi Cruz, Execução Fiscal da Divida Ativa n° 20123349 no 

valor de 4.608,17. Do Pedido: Requer a Citação dos executados, para 

pagar, no prazo legal, as dívidas inscritas, devidamente atualizadas, 

acrescidas de juros, encargos previstos no Decreto Lei-Lei n° 1.025/69, 

alterado pelo Decreto-Lei n° 1.645/78, custas e despesas processuais, ou 

nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em 

consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem 

penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução. 

DESPACHO: Autos n° 767-59.2014.811.0036 (33870) Execução Fiscal 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 29 para 

determinar a citação por edital dos executados, pois este Juízo tentou em 

vários endereços citá-los pessoalmente, porém não obteve êxito (fls. 

23/23v e 41), de modo que conclui-se que eles encontram-se em lugar 

ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as tentativas de localização. 1) 

Dessa forma, CITEM-SE POR EDITAL os executados, por se encontrar em 

endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), com o prazo de 

30 (trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei. 2) CASO O 

REFERIDO PRAZO TRANSCORRER “IN ALBIS”, mantendo-se os 

executados inerte, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA desta 

Comarca, como CURADORA ESPECIAL da parte executada. Devendo a 

secretaria, nesse caso, fazer carga dos autos ao Douto Defensor Público 

para apresentar a devida resposta no interesse da parte, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente, com remessa/carga dos autos, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 4) Após, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 01/10/2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, 

Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 23 de outubro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 658-40.2017.811.0036

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Junior Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 658-40.2017.811.0036 - 47182

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

RÉU(S): Pedro Junior Ribeiro

INTIMANDO: Indiciado(a): Pedro Junior Ribeiro, Rg: 1690.992-5 SSP MT 

Filiação: Edima Borges Ribeiro, data de nascimento: 30/06/1987, 

brasileiro(a), natural de Costa Rica-MS, convivente, Endereço: Rua 03, 

Quadra 03, Lote 07, Bairro: Setor Bela Vista, Cidade: Santa Rita do 
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Araguaia-GO

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU PEDRO JUNIOR RIBEIRO, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido notificando do inteiro 

teor da referida denúncia para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

defesa preliminar escrita e rol de testemunhas. Se pretende constituir 

advogado ou se o Juiz deverá nomear lhe um defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, e neste caso, as razões pelas quais não 

tem a intenção de contratar defensor, nos termos do artigos 396 e 396-A 

do Código de Processo Penal.RESUMO DA INICIAL: Consta nos autos em 

epígrafe, que no dia 15/02/2017, por volta das 12h00Min, o denunciado 

PEDRO JUNIOR RIBEIRO, trazia consigo para consumo próprio droga sem 

autorização e em desacordo dom determinação legal ou regulamentar, a 

saber 01 (uma) porção substância esverdeada, dentro do bolso de sua 

calca, a qual após submetida a perícia resultou em positivo para maconha. 

Assim agindo, o órgão do Ministério Público denuncia PEDRO JUNIOR 

RIBEIRO, pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, 

protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia. 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de 

nomeação de Advogado Dativo para o ato, NOMEIO o Dr. Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins para tanto, ARBITRO em 0,5 URH os honorários 

advocatícios em favor daquele pelos serviços prestados, cujo valor 

deverá ser executado em face do Estado de Mato Grosso. Considerando 

a não localização do acusado conforme certidão de fls.74/76, o Ministerio 

Público requer a citação do acusado por EDITAL Desta feita, proceda a 

remessa dos autos a justiça comum. Após, expeça-se a citação por edital, 

notificando o acusado acerca ada acusação que pesa contra ele, para 

responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias ou compareça em juízo 

informando que não tem condições de arcar com honorários advocatícios. 

Com o termino do prazo do edital, vistas ao Ministério Público. Após 

conclusos. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 23 de outubro de 

2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RAMOS MACEDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Termo em pdf

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RAMOS MACEDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Termo em pdf

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RAMOS MACEDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossas Senhorias da data redesignada para audiência 

CONCILIATÓRIA, 27/11/2018, às 13:20 horas. Vossas Senhorias deverão 

notificar a parte autora para que compareça ao evento marcado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RAMOS MACEDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria para a audiência CONCILIATÓRIA redesignada 

para ao dia 27/11/2018, às 13:20horas. Vossa Senhoria deverá notificar a 

parte reclamada do evento marcado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-73.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONNE SANTOS SALES OAB - MT24046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO vossa Senhoria para a audiência Conciliatória redesignada para o 

dia 13/12/2018, às 14:00 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a parte 

autora sobre a designação desse evento. Por fim, informo que a Carta 

Precatória para Citação da parte reclamada foi expedida para a Comarca 

de Rondonópolis, sendo a mesma protocolada sob o nº 

8017103-62.2018.811.0003, no Segundo Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000097-62.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DHONE MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da audiência Conciliatória designada para o dia 

13/12/2018, às 15:00 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a pare 

autora da data designada para o evento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-77.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 626 de 839



VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para a audiência designada para o dia 18/12/2018, 

às 13:00 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a parte autora do ato 

designado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39621 Nr: 46-39.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público em face de José 

Gonçalves Brito Filho, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 

147 do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06.

Dispensado o relatório por força do que dispõe o §3º do art. 81 da Lei n.º 

9.099/95.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo preliminares a serem observadas, passo diretamente à 

análise do mérito.

O preceito cominatório estatuído como conduta penalmente relevante 

possui descrição tipificada no art. 147, caput, do Código Penal.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Pela leitura do artigo, ameaçar significa intimidar, prometer a alguém a 

prática de algum mal injusto e grave.

 O crime de ameaça é comum, já que pode ser praticado por qualquer 

pessoa, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma especificidade. A 

ameaça também é crime formal, o que significa que a sua consumação 

ocorre independentemente de qualquer resultado, não sendo necessário 

que a vítima sinta-se ameaçada.

 A forma para a prática da ameaça é livre, isto é, qualquer meio usado pelo 

agente pode configurar o delito. Nota-se que o legislador, na redação do 

tipo penal, declinou as formas mais usuais de se ameaçar, ou seja, por 

palavra, escrita ou gesto, e depois permitiu outras possibilidades ao se 

referir à “qualquer outro meio simbólico”.

 Necessário ainda é que haja a presença do dolo específico que no caso 

da ameaça, constitui-se na vontade do autor do delito em incutir medo na 

vítima, intimidá-la.

 Dito isso, cumpre analisar a materialidade e a autoria do delito.

Pois bem, levando em consideração as características do crime de 

ameaça apresentadas, a materialidade e autoria restaram provadas nos 

autos.

Destarte a MATERIALIDADE delitiva resta clarividente demonstrada 

através do Boletim de Ocorrência nº 2015.0360543 (fls. 02/08) e 

Manifestação de Representação da Vítima (fls. 18).

No tocante à AUTORIA do delito atribuída ao acusado José Gonçalves 

Brito Filho, esta não pode ser refutada, visto o acervo probante presente 

nos autos.

Assim, acerca da autoria do crime, sua prova exsurge do depoimento da 

vítima João Bosco Said (fls.35 – CD/R).

DEPOIMENTO DA VITIMA JOÃO BOSCO SAID: “Informou que o acusado 

ameaçou com palavras que iria lhe bater.”.

Ainda acerca da autoria do crime, a testemunha João Carlos da Oliveira 

(fls.35 – CD/R) em seu depoimento relatou que, o acusado estava 

correndo atrás de João Bosco, e que esse adentrou em sua residência 

para evitar o conflito. Informou ainda que, ouviu o acusado falar que 

depois pegaria a vítima.

 Vale mencionar que apesar da Defesa Técnica em seus memorias finais 

suscitar que o acusado não causou mal injusto, não vislumbro tal situação, 

visto que a vítima após os fatos lavrou boletim de ocorrência fls.02 e 

informou em audiência que se sentiu intimidado, pois não possui condições 

físicas de se defender.

Assim, a consumação do delito de ameaça dar-se no instante em que se 

verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto é, no momento 

em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco 

importando sua efetiva intimidação (MASSON, Cleber. Direito Penal 

Esquematizado: Parte Especial. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2010. p. 223).

Dessa forma, pelas provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena 

convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de 

ameaça pelo acusado, a sua condenação neste crime é medida que se 

impõe.

DECIDO.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 33, para CONDENAR 

o Acusado José Gonçalves Brito Filho, brasileiro, convivente, professor, 

natural de Tesouro/MT, filho de José Gonçalves Brito e Raimunda Lopes 

Brito, residente na Cohab Diamante Azul, Tesouro/MT, como incurso na 

pena do art. 147 do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a 

dosar a pena:

1) DA DOSAGEM DA PENA.

Primeira fase – Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado, 

proveniente de dolo direto, é reprovável normal do tipo. Não há nos autos, 

registro de maus antecedentes do Acusado. Não existem elementos para 

analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias 

não são desfavoráveis. Não há nada quanto aos motivos do crime que 

possa favorecer ou prejudicar o Acusado. O fato praticado não causou 

nenhuma conseqüência grave. Não há o que se falar em relação ao 

comportamento da vitima neste crime.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 30 dias-multas, cada um no valor equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código, já discriminadas acima, e a 

situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do 

Código Penal.

Segunda fase – Pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra 

presente no caso nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes 

(art. 61 e 65 do Código Penal).

 Assim, a pena provisória continua em 30 dias-multas, cada um no valor 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.

Terceira fase – Pena definitiva.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. 

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, a 

PENA-DEFINITIVA, para o crime de ameaça, fixo em 30 dias-multas, cada 

um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato delituoso.

2) DISPOSITIVO FINAL

Tendo em vista que a pena aplicado foi exclusivamente de multa, não há 

que se falar em regime inicial de cumprimento de pena, o qual está 

estritamente ligado a pena privativa de liberdade.

Impossível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito tendo em vista a pena alternativa de multa já aplicada, o 

qual não há cerceamento da liberdade do acusado.

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve 

qualquer prejuízo sofrido pelo ofendido que tenha sido demonstrado nos 

autos.

CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.

O condenado deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos 

do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 
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CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇA-SE a guia de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular a pena de multa 

aplicada e as custas processuais e após, intime-se a Procuradoria da 

Fazenda Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da 

sentença.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga – MT, 09/10/2018

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 2425 Nr: 9-90.1997.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGALETTI & SANGALETTI LTDA - CASA 

AURORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16953/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINO VALDIR DE 

OLIVIERA MACEDO - OAB:MT-2499/3499 B, Daniel Batista de Aguiar - 

OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT, Sandra 

Satomi Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 Autos n° 9-90.1997.811.0096 (Código 2425)

Requerente: Bedin Agropecuária LTDA

Requerido: Sangaletti & Sangaletti LTDA – Casa Aurora

Vistos.

Considerando a divergência dos valores mencionados à fl. 676, fls. 

677/678 e fls. 681/686, tratando-se tão somente acerca dos valores a 

título de honorários advocatícios, DETERMINO a remessa dos autos à 

contadoria deste juízo para que se proceda com a realização dos cálculos 

– honorários advocatícios, conforme sentença e acórdão aportados nos 

autos.

Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o referido 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se possuem interesse na tentativa de conciliação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 512-23.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13.272/MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113, Ziláudio Luiz 

Pereira - OAB:4427

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERIDA, através de seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$1.055,44(um mil e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerida junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no art. 612, § 5º da CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 527,72 (quinhentos e vinte e sete reais e setenta e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$527,72 

(quinhentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72715 Nr: 489-72.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAM ANDERSON BAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, Fernando Mascarello - OAB:Oab/MT 11726, 

Xênia M. Artmann Guerra - OAB:OAB/MT 13697

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar, via DJE, o advogado do 

réu para, no prazo legal, se manifestar acerca das cartas precatória 

devolvidas à esta Secretaria, com diligências infrutíferas quanto à 

testemunhas de defesa: NAJARA DALASTRA (fls. 174/176)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74900 Nr: 293-68.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lavezzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, via DJE, 

para apresentar alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 661-14.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON YUJI NOGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, Art. 482, VI e Art. 1209, ambos da CNGC-MT impulsiono 

estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar, via Sistema, 

o Membro do Ministério Público, bem como o(s) advogado(s) do Requerido, 

via DJE, acerca da Audiência de Oitiva das Testemunhas Ricardo Franco 

Pereira e Henry Nicolas Herbas Vasques, redesignada nos autos da Carta 

Precatória distribuída sob Código Nº306017, na Terceira Vara Cível da 

Comarca de Sinop/MT, para o dia 13/11/2018, às 15:00 horas, conforme 
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informação juntada à ref. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88509 Nr: 717-08.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR MEDEIROS LAIGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENHA CONSTRUTORA LTDA., Companhia 

Energética Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016- CGJ, Art. 

482, VI e Art. 1209 ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13:30 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da 

Comarca de Itaúba-MT, conforme determinado na decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89762 Nr: 1430-80.2018.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça de ref. 

14, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74873 Nr: 291-98.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Cristina Ferrari Sabino 

- OAB:28.490, Nathália Alves Cesilio - OAB:40.215

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1207 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes, via DJE, para no prazo legal, apresentarem os memoriais 

finais, conforme determinado na decisão de ref. 79.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55609 Nr: 453-04.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gardino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:25453/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensora dativa a causídica militante nesta 

municipalidade Dra. Geovanna Karolynne Rodrigues Monteiro de Oliveira - 

OAB/MT nº 25.453, para promover a defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56137 Nr: 713-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gardino da Silva Filho, Alex da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOURA - OAB:24.776

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Alex da Silva e Cicero 

Gardino da Silva Filho, devidamente qualificados, em todos os seus 

termos.

 CITEM-SE os acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, por meio de advogado, respondam as acusações, por escrito, 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de 

Processo Penal.

O oficial deverá indagar os acusados se estes possuem condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53165 Nr: 3276-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inivaldo Paulo dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleiciane Gonçalves da Silva 

- OAB:

 Vistos.

Nos termos do art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, notifique-se o 

acusado Inivaldo Paulo dos Santos Neto, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente defesa prévia, inclusive juntando os documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, sob pena 

de preclusão.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente suas respostas.

Apresentada a resposta escrita, venham–me os autos conclusos para 

decisão de recebimento ou rejeição da denúncia.

Solicitem-se os antecedentes/as certidões criminais.

Solicite-se ainda, a juntada do laudo definitivo da droga.

Quanto ao pedido de incineração dos entorpecentes formulado pela 

autoridade policial (fls. 40/41), analisando atentamente o pleito, entendo 

que nada impede que seja procedida a incineração dos entorpecentes, 

desde que sejam armazenadas amostras necessárias para a realização 

de laudo definitivo de constatação da droga.

 Oficie-se a autoridade policial desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11817 Nr: 92-65.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza, Cleverson Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOURA - OAB:24.776

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 
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autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Rafael de Souza e 

Cleverson Gonçalves, devidamente qualificados, em todos os seus 

termos.

 CITEM-SE os acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, por meio de advogado, respondam as acusações, por escrito, 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de 

Processo Penal.

O oficial deverá indagar os acusados se estes possuem condições para 

contratar advogado, consignando expressamente suas respostas.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55609 Nr: 453-04.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gardino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:25453/O

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Cicero Gardino da Silva 

Filho, devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 99-18.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32870 Nr: 92-26.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-47.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BERTOLDO HOFF (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 22/11/2018, às 08:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-11.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 22/11/2018, às 9:20 horas.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 53/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que o servidor Thiago Silvestre Perrut, matrícula 23629, 

designado Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da Vara Única, irá 

participar de capacitação de Noções Gerais sobre as modificações do 

Código de Processo Civil, no per íodo de 29/10/2018 a 31/10/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR Danielle De La Fuente Goltara Gil, matrícula 32585, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da Vara Única, no período de 29/10/2018 a 31/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jauru-MT, 22 de outubro de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 54/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que o servidor Thiago Silvestre Perrut, matrícula 23629, 

designado Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da Vara Única, irá 
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participar do treinamento do Sistema GPSem, no Polo de Cáceres, nos dias 

12 e 13/11/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR Danielle De La Fuente Goltara Gil, matrícula 32585, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da Vara Única, nos dias 12 e 13/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jauru-MT, 22 de outubro de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 53/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que o servidor Thiago Silvestre Perrut, matrícula 23629, 

designado Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da Vara Única, irá 

participar de capacitação de Noções Gerais sobre as modificações do 

Código de Processo Civil, no período de 29/10/2018 a 31/10/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR Danielle De La Fuente Goltara Gil, matrícula 32585, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da Vara Única, no período de 29/10/2018 a 31/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jauru-MT, 24 de outubro de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 54/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que o servidor Thiago Silvestre Perrut, matrícula 23629, 

designado Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da Vara Única, irá 

participar d o treinamento do Sistema GPSem, no Polo de Cáceres, nos 

dias 12 e 13/11/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR Danielle De La Fuente Goltara Gil, matrícula 32585, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da Vara Única, nos dias 12 e 13/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jauru-MT, 24 de outubro de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33883 Nr: 1078-17.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:18675/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste quanto ao 

teor do ofício acostado aos autos, dando conta da quitação da Requisição 

de Pequeno Valor expedida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 23 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31688 Nr: 479-15.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Lopes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 23 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30797 Nr: 636-22.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552

 Deliberações:

Pela MM Juíza foi proferida a seguinte decisão:

 Vistos. Tendo em vista a falta de composição amigável, concedo à parte 

exequente o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de cálculo 

atualizado da dívida. Com a juntada, volvam-me conclusos. Saem os 

presentes intimados. Não havendo alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010171-62.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILZA SOARES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010171-62.2014.8.11.0047. EXEQUENTE: PEDRO ALVES MIRANDA 

EXECUTADO: EDILZA SOARES DE MELO Visto. Considerando a exceção 

de pré-executividade (id. n.º 8725741) apresentada nos autos, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, por seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do seu teor. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 
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certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-84.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINO APOLINARIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jessica Fernandes Moraes (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000061-84.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ERONDINO APOLINARIO 

PEREIRA REQUERIDO: JESSICA FERNANDES MORAES Vistos. DETERMINO 

que a Secretaria tome as providências pertinentes no sentido de informar 

se houve intimação do patrono da parte requerida acerca da decisão id n.º 

15088651, atentando-se para o fato de que o causídico foi nomeado e, 

dessa forma, sua intimação deve ser pessoal. Em caso positivo, 

CERTIFIQUE-SE se houve o decurso do prazo para manifestação. Não 

havendo informações acerca da intimação, DETERMINO que a Secretaria 

cumpra a decisão id n.º 15088651. Apresentada manifestação ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-36.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

S. B. G. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - 768.810.751-20 (CURADOR)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - 853.497.631-72 

(PROCURADOR)

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000060-36.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SAVIO BLEITER GONZAGA 

SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JAURU CURADOR: 

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO PROCURADOR: LEONCIO PINHEIRO 

DA SILVA NETO Vistos. DETERMINO que a Secretaria tome as 

providências pertinentes no sentido de informar se houve a efetiva 

intimação da parte requerida acerca da sentença id n.º 12949827, em 

caso positivo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Em caso negativo, 

procedam-se à intimação na forma determinada na sentença (id n.º 

12949827). Caso tenha ocorrido o trânsito em julgado, DETERMINO integral 

cumprimento da sentença, REMETENDO-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000121-91.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALÉBIO MARCOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000121-91.2017.8.11.0047. REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA 

REQUERIDO: CALÉBIO MARCOS DE SOUSA Vistos. INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento 

do feito requerendo o que entender pertinente. Apresentada manifestação 

ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-44.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MAZUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010006-44.2016.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA ALVES MAZUL 

REQUERIDO: PAULO CESAR RAMOS Vistos. Considerando a devolução 

da missiva encaminha para a Comarca de Araputanga/MT sem 

cumprimento ante a inexistência de bens registrado em nome do 

executado, DETERMINO a intimação da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o 

que entender pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-05.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000172-05.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JEFFERSON SANTOS DIAS 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Primeiramente, se os valores 

depositados nos autos (id. n.º 12933442) não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

necessárias junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de 

Mato Grosso com a finalidade de providenciar a vinculação do numerário. 

Após, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente (id. n.º 

13371970), para levantamento dos valores vinculados aos presentes 

autos. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos 

conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-25.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 632 de 839



Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010005-25.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Considerando o teor da certidão id. n.º 13930142, DETERMINO a intimação 

da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-44.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000053-44.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à execução, 

mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos. 

Apresentado o título, DETERMINO que a Secretaria providencie o efetivo 

cumprimento da decisão id n.º 10734791. Decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-SE os autos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-72.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000077-72.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o teor da certidão id. n.º 15548624, DETERMINO a intimação 

da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000071-65.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000071-65.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Primeiramente, antes 

de deliberar acerca da petição id. n.º 15198510, DETERMINO a intimação 

da parte autora, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos. 

Apresentado o título ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000051-74.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Considerando o teor da certidão id. n.º 15548637, DETERMINO a 

intimação da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010051-14.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010051-14.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que 

deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega que deverá 

ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-46.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000027-46.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) 

título(s) que deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega 

que deverá ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do 

feito requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-10.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000010-10.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) 

título(s) que deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega 

que deverá ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do 

feito requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-38.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000034-38.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) 

título(s) que deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega 

que deverá ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do 

feito requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-37.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010000-37.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que 

deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega que deverá 

ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000141-82.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 011/2017, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte requerente/exequente id. n.º 15706967, para o fim de 

DETERMINAR a expedição e remessa do oficio requisitório que deverá ser 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1°, do 

referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 

011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno 

valor. Decorrido o prazo para pagamento, fato que deverá ser certificado 

nos autos, REMETAM-ME os autos concluso para deliberação acerca do 

pedido de sequestro de valores. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-97.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000140-97.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 011/2017, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte requerente/exequente id. n.º 15706957, para o fim de 

DETERMINAR a expedição e remessa do oficio requisitório, devidamente 

acompanhados dos documentos informados nos incisos do § 1°, do 
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referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 

011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno 

valor. Decorrido o prazo para pagamento, fato que deverá ser certificado 

nos autos, REMETAM-ME os autos concluso para deliberação acerca do 

pedido de sequestro de valores. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-80.2013.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVARES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimação do Ilustre Causidico para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente dados bancários para confecção de alvará judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-75.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MOREIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimação do Ilustre causídico para que, no prazo de 5(cinco) 

dias, apresente dados bancários para confecção de Alvará Judicial.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-06.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação da Ilustre causídica, representante da parte 

reclamante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento no feito 

requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-25.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010005-25.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Considerando o teor da certidão id. n.º 13930142, DETERMINO a intimação 

da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-58.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000162-58.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAYDY ROBERTA BOTON 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando o teor da certidão id. n.º 15547970, DETERMINO a 

intimação da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-95.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) 

que deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega que 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-44.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) 

que deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega que 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-72.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000077-72.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o teor da certidão id. n.º 15548624, DETERMINO a intimação 

da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1000071-65.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000071-65.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Primeiramente, antes 

de deliberar acerca da petição id. n.º 15198510, DETERMINO a intimação 

da parte autora, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos. 

Apresentado o título ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000051-74.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Considerando o teor da certidão id. n.º 15548637, DETERMINO a 

intimação da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-37.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

bem como promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-10.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000010-10.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) 

título(s) que deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega 

que deverá ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do 

feito requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-46.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000027-46.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) 

título(s) que deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega 

que deverá ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do 

feito requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010051-14.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010051-14.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que 

deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega que deverá 

ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000137-45.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO 
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RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Primeiramente, considerando que o recurso inominado (id. n.º 12099379) 

foi protocolado tempestivamente, conforme se verifica da certidão id. n.º 

12120729, TORNO sem efeito a certidão de trânsito em julgado id. n.º 

13833935. Pois bem, da análise detida dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado (id. n.º 12099379) sem 

o recolhimento integral do preparo, uma vez que realizou pedido de Justiça 

Gratuita. ‘Ab initio’, em apreciação dos documentos carreados aos autos, 

constata-se a falta de documento hábil (comprovante de renda, cópia de 

CTPS, etc) para comprovação do estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta 

apenas e tão somente requerimento, mesmo acompanhado de declaração 

de pobreza, para que o requerente a obtenha, uma vez que a CRFB/88 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas ao que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso em exame, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que, conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Dessarte, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos que 

comprovem sua condição financeira, mormente comprovantes de 

rendimentos próprios e de seu cônjuge, se casado(a) for, tais como 

holerite, carteira de trabalho, o três últimos extratos de cartões de crédito, 

declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME autos conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-40.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LUIZ LEOCADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000008-40.2017.8.11.0047. REQUERENTE: AGOSTINHO LUIZ LEOCADIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. ‘Ab 

initio’, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que 

não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de 

CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse 

diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária não basta simples requerimento, mesmo que acompanhado de 

declaração de pobreza, para que o requerente a obtenha, uma vez que a 

CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos 

que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em exame, não há 

elementos nos autos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo 

de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do 

FONAJE, a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Dessarte, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

comprovar sua condição financeira, mormente comprovantes de 

rendimentos próprios e de seu cônjuge, se casado(a) for, tais como 

holerite, carteira de trabalho, os três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME autos conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-98.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEIA ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000127-98.2017.8.11.0047. REQUERENTE: WALDINEIA ANTUNES DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando 

que o documento id. n.º 12952221 noticia que o pagamento do acordo 

celebrado entre as partes foi efetivado diretamente na conta do patrono 

da parte autora, DETERMINO a intimação da parte autora, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

nos autos requerendo o que entender pertinente. Decorrido o prazo sem 

manifestação, fato que será interpretado como concordância tácita com o 

pagamento, REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, 

do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-29.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000097-29.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento 

de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em que houve 

nomeação para patrocinar os interesses de pessoas hipossuficientes, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Pois bem, 

compulsando os autos se verifica que o presente feito se submete ao rito 

procedimental e às regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009 não se 

enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, 

do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz 

regras específicas sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, regrando somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu 

artigo 13, sendo imperiosa a aplicação subsidiária do Código de Processo 
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Civil e da Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 

12.153/2009. Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, é dispensada a audiência de 

conciliação, desde que seja concedido prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 

730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser 

intimada na forma do art. 535, do Código de Processo Civil/2015, bem 

como a parte exequente estará isenta do pagamento de custas 

processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante 

de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR 

que a ação tramite sob o rito procedimental da Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução. Decorrido o prazo para impugnação, sem 

manifestação, fato que deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os 

cálculos apresentados na inicial e, nos termos do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, devidamente 

acompanhados dos documentos informados nos incisos do § 1° do 

referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 

011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno 

valor. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. Saliento que, antes 

da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente deverá ser INTIMADA, 

via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega 

do(s) título(s) que deu(deram) origem à execução, mediante termo de 

entrega que, deverá ser juntado aos autos, em analogia ao Enunciado n.º 

126 do Fonaje. Não havendo a entrega do título, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-44.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000096-44.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Visto. 

Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento 

de honorários arbitrados em causas em que houve nomeação para 

patrocinar os interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Pois bem, compulsando aos autos 

se verifica que o presente feito se submete ao rito procedimental e às 

regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em 

nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A 

outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras específicas 

sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regrando 

somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo 

neste caso imperiosa a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

e da Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009. 

Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, é dispensada a realização de audiência de conciliação, 

desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da 

defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 730 e ss. do 

CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado 

no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já se encontra 

pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de título 

executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser 

intimada na forma do art. 535, do Código de Processo Civil/2015, bem 

como a parte exequente estará isenta do pagamento de custas 

processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante 

de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR 

que a presente ação tramite sob o rito procedimental da Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para 

impugnação, sem manifestação, fato que deverá ser certificado, 

HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados na inicial e, nos termos 

do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito. Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do 

Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do ofício 

requisitório, devidamente acompanhados dos documentos informados nos 

incisos do § 1°, do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 

60 (sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do 

Provimento n.º 011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da 

requisição de pequeno valor. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à execução, 

mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos, em analogia 

ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não havendo a entrega do título, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-19.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE SOUZA SILVA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010137-19.2016.8.11.0047. REQUERENTE: VALQUIRIA DE SOUZA SILVA 

PERES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos. Primeiramente, se os valores depositados nos autos 

(id. n.º 13505087) não foram vinculados ao presente feito, DETERMINO 

que a Secretaria empreenda as diligências pertinentes junto a Conta Única 

dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a finalidade de 

providenciar a vinculação do referido numerário. Após, DEFIRO o 

requerimento formulado pela parte exequente (id. n.º 13506128) para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos para 
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extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-40.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LUIZ LEOCADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000008-40.2017.8.11.0047. REQUERENTE: AGOSTINHO LUIZ LEOCADIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. ‘Ab 

initio’, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que 

não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de 

CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse 

diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária não basta simples requerimento, mesmo que acompanhado de 

declaração de pobreza, para que o requerente a obtenha, uma vez que a 

CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos 

que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em exame, não há 

elementos nos autos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo 

de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do 

FONAJE, a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Dessarte, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

comprovar sua condição financeira, mormente comprovantes de 

rendimentos próprios e de seu cônjuge, se casado(a) for, tais como 

holerite, carteira de trabalho, os três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME autos conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-04.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA ROCHA TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010138-04.2016.8.11.0047. REQUERENTE: LUCIANO DA ROCHA TOME 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, se os valores depositados 

nos autos (id. n.º 13343376) não foram vinculados ao presente feito, 

DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências necessárias junto 

à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a 

finalidade de providenciar a vinculação. Após, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente (id. n.º 13506666). EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela 

parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos 

conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-59.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI CARLOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000149-59.2017.8.11.0047. REQUERENTE: ELZI CARLOS DE ABREU 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Primeiramente, se os 

valores depositados nos autos (id. n.º 14954812) não foram vinculados ao 

presente feito, DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências 

pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato 

Grosso com a finalidade de providenciar a vinculação. Após, DEFIRO o 

requerimento formulado pela parte exequente (id. n.º 15398712). 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Por fim, DETERMINO a intimação da 

parte executada, através de seus advogados, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do inteiro teor da petição id. n.º 

15398712. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a parte requerente/exequente 

por seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos. Empós, remetendo-me os autos conclusos. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 

de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010129-42.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY OLIVEIRA DAVID (EXEQUENTE)

ANA LUCIA DAVI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010129-42.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: ANA LUCIA DAVI, CLAUDINEY 

OLIVEIRA DAVID EXECUTADO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos. Primeiramente, se os valores depositados nos 

autos (id. n.º 15088552) não foram vinculados ao presente feito, 

DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências pertinentes junto à 

Conta Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a 

finalidade de providenciar a vinculação. Após, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente (id. n.º 15186013). EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela 

parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos 

conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000137-45.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Primeiramente, considerando que o recurso inominado (id. n.º 12099379) 

foi protocolado tempestivamente, conforme se verifica da certidão id. n.º 

12120729, TORNO sem efeito a certidão de trânsito em julgado id. n.º 

13833935. Pois bem, da análise detida dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado (id. n.º 12099379) sem 

o recolhimento integral do preparo, uma vez que realizou pedido de Justiça 

Gratuita. ‘Ab initio’, em apreciação dos documentos carreados aos autos, 

constata-se a falta de documento hábil (comprovante de renda, cópia de 

CTPS, etc) para comprovação do estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta 

apenas e tão somente requerimento, mesmo acompanhado de declaração 

de pobreza, para que o requerente a obtenha, uma vez que a CRFB/88 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas ao que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso em exame, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que, conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Dessarte, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos que 

comprovem sua condição financeira, mormente comprovantes de 

rendimentos próprios e de seu cônjuge, se casado(a) for, tais como 

holerite, carteira de trabalho, o três últimos extratos de cartões de crédito, 

declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME autos conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000061-21.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, se os valores sequestrados nos autos ainda 

não foram vinculados ao presente feito, DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos 

Judiciais do Estado de Mato Grosso com a finalidade de providenciar a 

vinculação. Após, considerando que a parte executada devidamente 

intimada deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente para levantamento dos valores vinculados 

aos presentes autos. EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente no 

prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-95.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000069-95.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à execução, 

mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos. 

Apresentado o título, DETERMINO que a Secretaria providencie o efetivo 

cumprimento da decisão id n.º 10734793. Decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-76.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000122-76.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, analisando a petição id. n.º 15680810, constata-se um 

equívoco da Secretaria em proceder à juntada do memorial de cálculo id. 

n.º 15163749 e 15163755 que acarretou uma série de erros como a 

expedição dos ofícios requisitórios id n.º 15173161 e 15247018. Assim, 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências pertinentes no sentido 

de desentranhar o memorial de cálculos id. n.º 15163749 e 15163755, 

providenciando, na sequência, a sua juntada nos devidos autos. No mais, 

DETERMINO que a Secretaria empreenda as diligências necessárias para 

solicitar a devolução das requisições de pequeno valor id n.º 15173161 e 

15247018, independentemente, de seu cumprimento, ante a constatação 

do equívoco em sua expedição, bem como CERTIFIQUE-SE o eventual 

decurso do prazo para que a parte executada efetuasse o pagamento do 

oficio requisitório id. n.º 15144091. Por fim, decorrido o prazo para 

pagamento do oficio requisitório id. n.º 15144091, DETERMINO a intimação 

da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 
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outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-03.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010108-03.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para que a parte 

executada se manifestasse sobre a constrição levada a efeito nos autos. 

Decorrido o prazo, se os valores depositados nos autos (id. n.º 

15370264) não foram vinculados ao presente feito, DETERMINO que a 

Secretaria empreenda as diligências pertinentes junto à Conta Única dos 

Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a finalidade de 

providenciar a vinculação. Após, DEFIRO o requerimento formulado pela 

parte exequente (id. n.º 15574692). EXPEÇA-SE alvará de levantamento. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente 

no prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010050-29.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para que a parte 

executada se manifestasse a respeito da constrição levada a efeito nos 

autos. Decorrido o prazo, se valores depositados nos autos (id. n.º 

15369342) não foram vinculados ao presente feito, DETERMINO que a 

Secretaria empreenda as diligências pertinentes junto à Conta Única dos 

Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a finalidade de 

providenciar a vinculação. Após, DEFIRO o requerimento formulado pela 

parte exequente (id. n.º 15117008). EXPEÇA-SE alvará de levantamento. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, 

do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-18.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010107-18.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para que a parte 

executada se manifestasse a respeito da constrição levada a efeito nos 

autos. Decorrido o prazo, se os valores depositados nos autos (id. n.º 

15370542) não foram vinculados ao presente feito, DETERMINO que a 

Secretaria empreenda as diligências pertinentes junto à Conta Única dos 

Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a finalidade de 

providenciar a vinculação. Após, DEFIRO o requerimento formulado pela 

parte exequente (id. n.º 15574524). EXPEÇA-SE alvará de levantamento, 

conforme requerido pela parte exequente (id. n.º 15574524). Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do 

CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-33.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010106-33.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para que a parte 

executada se manifestasse a respeito da constrição levada a efeito nos 

autos. Decorrido o prazo, se os valores depositados nos autos (id. n.º 

15370248) não foram vinculados ao presente feito, DETERMINO que a 

Secretaria empreenda as diligências pertinentes junto à Conta Única dos 

Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso com a finalidade de 

providenciar a vinculação. Após, DEFIRO o requerimento formulado pela 

parte exequente (id. n.º 15572265). EXPEÇA-SE alvará de levantamento. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, 

do CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-84.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR HOLANDER LAZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010068-84.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO VICTOR HOLANDER 

LAZARO REQUERIDO: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Vistos. 

Primeiramente, CUMPRA-SE integralmente a decisão id. n.º 14685937. 

Após, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente (id. n.º 

14859763). EXPEÇA-SE alvará de levantamento. Com o levantamento, 

caso nada mais seja requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 
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INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 

de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43915 Nr: 1270-05.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA JORGE SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46345 Nr: 2299-90.2018.811.0048

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos.

1. Considerando que fora instaurada a Ação Penal de nº. 

2419-36.2018.811.0048 (código nº. 46634), visando apurar os fatos 

narrados nestes autos; e tendo em vista o teor do artigo 1º do Provimento 

nº. 10/2007-CGJ, que dispõe acerca do arquivamento dos autos 

correspondentes às ações ou aos incidentes processuais já 

definitivamente decididos e dos que tenham perdido o seu objeto, 

determino que sejam os presentes autos remetidos ao arquivo, após o 

traslado para os autos principais dos documentos essenciais que devam 

instruí-lo, mediante certidão. Na ausência de documentos essenciais a 

serem juntados, certifique-se, ao menos, o presente arquivamento.

2. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 23 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 611 Nr: 3-96.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS POMPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42588 Nr: 643-98.2018.811.0048

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 11), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 18.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 23 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46435 Nr: 2338-87.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOA, RSMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA. - OAB:14.962-MT

 Vistos.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na decisão de Ref: 4, ou 

seja, o prazo de 15 (quinze) dias para os requeridos apresentarem 

contestação, contado a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser 

certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

2. Havendo contestação, dê-se vista a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21610 Nr: 736-71.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a advogada da parte 

autora, Dra. Luzia Stella Muniz, para apresentar dados bancários visando 

expedição de alvará eletrônico para transferência de valores 

remanescentes.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 1183-83.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BIASI ZANIN NETO, SANTO ZANIN 

NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIONE SANTOS - 

OAB:50454

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 137 oficiem-se à B3 S.A.-BM&F-BOVESPA, 

B3 S.A. – CETIP e à SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – 

SUSEP, solicitando informações sobre a existência de eventuais bens e 

direito em nome dos executados, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação certifique-se e 

voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36359 Nr: 1312-88.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARADIAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47678 Nr: 2780-53.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENAL LEITE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 109, § 3º, da CF, 113, do 

CPC, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar 

o presente feito, e determino sua remessa ao Juízo Estadual do domicílio 

da autora Comarca de Rondonópolis – MT, naturalmente competente para 

o seu deslinde, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 23 

de outubro de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47680 Nr: 2781-38.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDL, DPLL, EADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA A. C. VIOTT - 

OAB:18.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma ordenada, servindo a cópia da Carta 

de Ordem de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo ordenante.

Juscimeira-MT, 23 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26528 Nr: 335-67.2015.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

 1. Tendo em vista o requerimento contido no termo de audiência de Ref: 

222 e dado à possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 26/11/2018, às 14h30 (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) 

Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

2. Intime-se a parte requerida através de sua procuradora fim de 

comparecer à audiência, acompanhada de seus(uas) advogados(as).

 3. Intime-se pessoalmente a parte autora.

4. Dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 23 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25302 Nr: 1020-11.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO OLIVEIRA CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 143-42.2012.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER AMÂNCIO DE BARROS - 

OAB:282.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9257 Nr: 298-50.2009.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gabrielly garcia de lima - 

OAB:20874/o, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42661 Nr: 671-66.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:23995/O

 Vistos.

 1. Diante da inércia da advogada nomeada ativa em Ref: 21 e tendo em 

vista que até a presente data não fora apresentada a contestação, vejo 

por bem, nomear outro(a) advogado(a). Assim, NOMEIO a Dra. Girlene 

Luiza Dourado Garcia, Advogada militante nesta Comarca, inscrita na 

OAB/MT sob o nº. 23.995, como Defensora Dativa do requerido nestes 

autos, para patrocinar a defesa do mesmo requerendo o que entender 

oportuno. Intime-a da nomeação, devendo o processo a ela ser enviado 

para apresentação de contestação, no prazo legal.

2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada à Defensora Dativa cobrar do assistido honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor dos honorários em 

3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Intime-se a Defensora Dativa da nomeação.

4. Com a juntada da contestação, dê-se vistas à Defensoria Pública para 

apresentar a impugnação, pelo prazo legal.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 2651-82.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKEL TELES DA SILVA, ELEIR JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 Vistos.1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão contida à Ref: 

149, a qual negou a concessão de relaxamento de prisão do acusado Eleir 

José da Silva.Vieram-me os autos conclusos.2. É o relatório. 

Decido.Merece acolhida o pleito postulado pelo nobre causídico do 

acusado, já que conforme extrai-se dos autos o acusado está segregado 

há mais de 1 (um) ano pela suposta prática do crime tipificado no artigos 

155,§§1º e 4º, incisos I e IV, do CP, logo, não é demais asseverar que a 

prisão em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando 

presentes os requisitos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva, 

não resta outra alternativa senão decretar ou manter o decreto outro 

motivo não estive preso, encaminhando-o para imediato cumprimento.6. O 

réu deverá ser advertido de que o descumprimento das medidas 

cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas 

que garanta a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO.7. 

Determino que seja remetida cópia da presente decisão para ciência do 

flagrado.8. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. 

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.Juscimeira-MT, 24 de 

outubro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11195 Nr: 844-71.2010.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MURILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO EDUARDO TURRA 

CHAVARELLI - OAB:11.156, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o requerente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, infomar dados bancários para levantamento de 

valores depositados em juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja expedida certidão de 

habilitação de crédito em favor da autora, conforme valores informados 

nos autos. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-35.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANNI ORITA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-59.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GOMES FURTADO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho declaratório e condenatório, onde a parte 

reclamante pretende ser indenizada por danos morais, por entender ter 

tido prejuízo, em razão de ter tido problemas com o veículo usado 

adquirido da parte requerida. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por não haver necessidade de dilações probatórias, uma vez que as 

partes já trouxeram provas documentais suficientes para o julgamento da 

lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega que adquiriu do 

Demandado, em data de 14 de fevereiro de 2018, um veículo da marca 

Toyota, modelo Corolla XEI, cor Preta, ano 2001, placa JZY – 7330, pelo 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo ficado avençado que o 

pagamento se daria de forma parcelada, com uma entrada no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a qual diz ter sido adimplida em 20/02/2018, e o 

restante dividido em 04 (quatro) notas promissórias na importância de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada. Porém alega que o automóvel 

começou a apresentar diversos defeitos, até então ocultos, tendo que 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 6.737,00 (seis mil, setecentos e 

trinta e sete reais) para reparos. Diante de tal cenário, aduz que o 

Requerente propôs novo acordo para pagamento do veículo, 

considerando que o valor da entrada somado aos gastos do mau 

funcionamento já ultrapassava o valor do veículo. Pugna, assim pela 

anulação do contrato, bem como, pela indenização por danos morais. No 

entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela simples 

análise dos documentos trazidos é possível verificar que as notas 

trazidas aos autos não especificam de forma adequada os problemas 

constatados, bem como os serviços realizados, além de serem todas de 

uma mesma empresa, embora com serviços bastante distintos e 

específicos. A demais, quando da aquisição de um veículo com muitos 

anos de uso, não é possível ter-se a certeza de quando os problemas 

virão, visto que o desgaste natural das peças vai, mais cedo ou mais 

tarde, acarretar alguma falha mecânica. Por outro lado, a parte requerida, 

em sede de contestação trás a sua versão para o alegado na inicial, 

devendo ser acatada a sua defesa, devendo ser mantido integro o 

avançado pelas partes. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos esposados na presente AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS COM PERDAS E DANOS C/C DANOS 

MORAIS proposta por JOÃO MARCOS SANTINI DA SILVA, em desfavor de 

MATEUS GOMES FURTADO, por entender não ter havido danos materiais 

ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000288-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja expedida certidão de 

habilitação de crédito em favor da autora, conforme valores informados 

nos autos. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento. 2. Cerifique a Srª Gestora se houve a citação válida dos 

requeridos, bem como a apresentação de resposta escrita e sua 

tempestividade. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-19.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000309-81.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY DUARTE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. 

Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível 

execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 2. Cite-se, 

pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97). 3. 

Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-88.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. 

Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível 

execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 2. Cite-se, 

pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97). 3. 

Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000306-29.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PAULETTE MARTINS DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. 

Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível 

execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 2. Cite-se, 

pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97). 3. 

Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 646 de 839



Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000300-22.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PINHEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. 

Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível 

execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 2. Cite-se, 

pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97). 3. 

Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-15.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VOLME OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. 

Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível 

execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 2. Cite-se, 

pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97). 3. 

Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7356 Nr: 824-85.2007.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA CLAUDIANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MANCUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1426-43.2014.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA RIBEIRO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE MELLO SANTANA, EVANILDO 

XAVIER SANTANA, VANDERLICE DE MELLO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, FRANCIELE MARCONI MARIO - OAB:18.812-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que o requerido Samuel não tem condições de contratar 

advogado, nomeio como dativo para representa-lo nestes autos o Dr. 

Adalton Vital Pereira, declinando o valor de 05 URH como honorários 

advocatícios.

Declaro o requerido Samuel Mello Santana citado. Sai o requerido intimado 

do prazo de 15 dias para apresentar contestação.

Em seguida, vista à parte autora para impugnar a contestação. Logo em 

seguida, vistas ao MP. Após, voltem os autos conclusos para a 

apreciação das preliminares.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010164-44.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 

(trinta) dias, opor embargos à execução, nos termos do art. 730, caput, do 

Código de Processo Civil. Às providências de estilo. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 09 de março de 2016. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-55.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY DE FATIMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO OAB - MT0014725A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DONIZETI MANTOVANI (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo para a parte autora para 

informar o novo endereço da parte requerida, de modo que realizo a 

concluso ao MM. Juiz.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-77.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 

004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação 

da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, opor 
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embargos à execução, nos termos do art. 730, caput, do Código de 

Processo Civil. Intime-se, ainda, a Fazenda Pública Estadual para, no prazo 

acima mencionado, informar a existência de débitos em nome da parte 

exequente que preencham as condições estabelecidas no § 9º, do art. 

100, da Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento 

dos valores informados, tudo em cumprimento ao art. 6º, da Resolução nº 

115/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Às providências de 

estilo. Cumpra-se. Marcelândia, 14 de novembro de 2015. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-57.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010038-57.2016.8.11.0109 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

R E Q U E R I D O :  B A N C O  B R A D E S C O  S / A  A u t o s  n º : 

8010038-57.2016.811.0109 Vistos etc. INTIME-SE a parte requerente para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se quanto à contestação 

apresentada (doc. 5703899 - Pág.1 e seguintes). Certifique-se o decurso 

de prazo, após, venham-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marcelândia-MT, 12 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010131-20.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS OAB - MT0011688A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 

de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil ? 

Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do 

exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2016. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito Substituto

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010082-76.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 

de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil ? 

Lei nº 13.105/2015. Não apresentados embargos no prazo citado, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do 

exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2016. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito Substituto

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010156-67.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 

de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil ? 

Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do 

exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 20 de abril de 2016. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito Substituto

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-52.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 

de março de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda 

Pública Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil ? 

Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do 

exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 20 de abril de 2016. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito Substituto

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010165-29.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 

(trinta) dias, opor embargos à execução, nos termos do art. 730, caput, do 

Código de Processo Civil. Às providências de estilo. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 09 de março de 2016. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito Substituto

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 02/2018

 A Doutora Suelen Barizon – Juíza de Direito e Diretora do Foro desta 

Comarca de Matupá, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

abertura de processo seletivo para o preenchimento de vagas do 

Programa Judiciário Voluntário na Comarca de Matupá/MT, em 

conformidade com o Provimento n.º 16/2014/CM.

 1. DA INSCRIÇÃO

 1.1. A inscrição no processo seletivo no serviço voluntário deverá ser 

realizada na Central de Administração do Foro da Comarca de Matupá/MT, 

sito à Avenida Hermínio Ometto, n. 321, ZR-001, no período de 29 de 

outubro a 09 de novembro do corrente ano, das 13h às 18h .

2. DOS DOCUMENTOS

 2.1. Juntamente com a ficha de inscrição, a ser retirada na recepção do 

Fórum da Comarca de Matupá, o candidato deverá apresentar os 
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seguintes documentos:

I – Curriculum

II – Cópia da cédula de identidade;

III – Cópia do CPF;

IV – Cópia do Título de Eleitor;

V – Cópia do diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;

 V – Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Justiça 

Federal ( HYPERLINK "http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao/" 

http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao/) e Estadual ( HYPERLINK 

" h t t p : / / c i d a d a o . t j m t . j u s . b r / s e r v i c o s / c e r t i d a o n e g a t i v a / " 

http://cidadao.tjmt.jus.br/servicos/certidaonegativa/);

 VI – 01 foto 3x4;

3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. A prestação de serviço voluntário não gera vínculo funcional ou 

qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui 

objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de assistência 

social e é considerado serviço público relevante.

3.2. O serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que prestam 

serviço não remunerado ao Poder Judiciário Estadual, mediante 

celebração de Termo de Adesão, no qual constará o objeto do serviço 

voluntário e as condições do seu exercício.

3.3. Pode prestar serviço voluntário à pessoa física maior de 18 (dezoito) 

anos e que pertença pelo menos uma das seguintes categorias:

 I – Estudante a partir do terceiro semestre ou graduado em Direito.

3.4. A prestação de serviço voluntário é incompatível com o exercício da 

advocacia e com a realização de estágio em escritório ou sociedade de 

advogados, Defensoria Pública e Ministério Público.

3.5. O candidato será submetido à entrevista pessoal e a uma redação 

escrita, a ser agendada oportunamente e comunicada com antecedência.

3.6. O voluntário terá cobertura de seguro de acidentes pessoais, 

custeado pelo Poder Judiciário.

4. DAS VAGAS

CARGOS

VAGAS

REQUISITOS

Assessor do Serviço Voluntário, cujas funções serão desempenhadas no 

Gabinete da Magistrada

 01 (uma) + cadastro de reserva

Estudante ou graduado em Direito

5. DA DURAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA

5.1. O prazo de duração do serviço voluntário será de 01 (um) ano, 

podendo haver prorrogação ou, a qualquer tempo, por consenso ou 

unilateralmente, cessação dos efeitos do termo de adesão.

5.2. A carga horária de trabalho será definida no momento da assinatura 

do Termo de Adesão, a depender da disponibilidade do candidato e da 

Administração.

6. DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

6.1. A extinção da prestação do serviço voluntário dar-se-á:

I – a pedido do voluntário, que poderá, quando achar conveniente, solicitar 

seu afastamento do programa, comunicando sua decisão com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data em que pretender 

interromper a prestação;

II – pelo término do período avençado de prestação do serviço voluntário, 

não havendo prorrogação;

III – pelo abandono do Programa, que se caracteriza por ausência não 

justificada de 05 (cinco) dias consecutivos ou de 10 (dez) dias 

intercalados, no período de um mês;

IV – por violação aos deveres e vedações constantes do Provimento n.º 

16/2014/CM e/ou do Termo de Adesão;

V – a qualquer tempo, por interesse da Administração.

7. A cobrança ou a percepção de qualquer verba por parte do voluntário, 

em razão das funções exercidas no âmbito do Poder Judiciário, além de 

ensejar a sua exclusão imediata do Programa, será objeto das medidas 

cabíveis e encaminhamento às autoridades competentes para fins de 

responsabilização criminal.

8. Concluído o serviço voluntário, será expedida certidão, contendo a 

atividade profissional, o período e o(s) local(is) da prestação.

 9. SÃO DIREITOS DOS VOLUNTÁRIOS:

 I – receber treinamento;

II – obter descrição clara de suas tarefas e responsabilidades, contando 

com os recursos indispensáveis à sua prestação;

III – fazer uso de bens e serviços necessários ao exercício de suas 

atividades.

10. SÃO DEVERES DOS VOLUNTÁRIOS:

 I – zelar pelo prestígio do Poder Judiciário e pela dignidade do Programa;

II – manter comportamento funcional e social compatíveis com o decoro;

III – respeitar as normas administrativas e o horário previamente ajustado;

IV – tratar com urbanidade os membros da magistratura, os advogados, os 

promotores de justiça, os defensores púbicos, as testemunhas, os 

servidores e auxiliares da justiça e o público em geral;

V – guardar sigilo acerca do teor dos processos e/ou procedimentos 

judiciais ou administrativos aos quais tiver acesso e das diligências que 

efetuar ou sobre assuntos pertinentes à sua atividade ou que tenha 

tomado conhecimento em razão do seu trabalho no Poder Judiciário;

VI – identificar-se, antes de cumprir as atividades que lhe forem 

prescritas;

VII – observar a assiduidade no desempenho das suas atividades, 

atuando com presteza nos trabalhos que lhe forem incumbidos;

VIII – frequentar curso de treinamento para o aperfeiçoamento das suas 

atividades, quando convocado;

IX – aceitar a supervisão e a orientação administrativa do seu chefe 

imediato e dos seus superiores funcionais;

X – realizar as atividades que lhe forem prescritas pelo chefe do setor e 

pelos seus superiores funcionais;

XI – apresentar, ao seu chefe mediato, no prazo de 05 (cinco) dias, 

justificativa por atraso ou falta, a ser encaminhado à Diretoria do Foro;

XII – comunicar, por escrito, à Diretoria do Foro, o seu afastamento do 

serviço voluntário, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis;

XIII – usar traje conveniente ao serviço;

11 – É VEDADO AOS VOLUNTÁRIOS:

I – identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou usar papéis com o 

timbre do Poder Judiciário, fora do setor ou da área de atuação;

II – portar distintivos e insígnias privativos dos membros do Poder 

Judiciário e demais servidores;

III – prestar serviço em escritório de advocacia, Defensoria Pública ou 

Ministério Público, remunerado ou não, ou deles receber qualquer 

vantagem ou orientação profissional;

IV – retirar e/ou utilizar qualquer material de uso exclusivo do serviço para 

qualquer fim.

12.O voluntário é o responsável por todos os atos que praticar na 

prestação do serviço, respondendo civil e penalmente pelo exercício 

irregular de suas atribuições.

13. Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e 

questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os 

casos omissos serão decididos pelo Juízo. Outras informações sobre a 

vaga poderão ser obtidas pelo telefone (66) 3575-2028 – ramal 200.

 14. As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo 

seletivo, o candidato que prestar informações incorretas, bem como em 

virtude da ausência de veracidade dos dados informados.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Dorisval S antana de Moura , Gestor Geral que o digitei.

 Matupá/MT, 24 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78632 Nr: 3336-60.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SALES, E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO, E 

OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

das diligências do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação dos 

requeridos, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62573 Nr: 1320-07.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 1320-07.2016.811.0111 (Código 62573)

Classe – Assunto: Improbidade Administrativa

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Ivo da Silva e Silva

Vistos.

Defiro o requerimento retro (ref.40) e determino a intimação das 

testemunhas Valter Miotto Ferreira e Sinvaldo Santos Brito na forma do 

artigo 455, §4º, V, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63281 Nr: 1724-58.2016.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Miotto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 Vistos.Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar, 

impetrado por VALTER MIOTTO FERREIRA, contra ato comissivo da 

autoridade apontada como coatora VALDEMAR FRIGERI, ambos 

qualificados nos autos.Relatou o impetrante que formulou pedido de 

acesso às informações sobre contratações e despesas realizadas pelo 

Legislativo Municipal, porém não as obteve, configurando omissão estatal 

ao direito consagrado constitucionalmente.[... Isto posto, CONCEDO A 

ORDEM DE SEGURANÇA pleiteada por VALTER MIOTTO FERREIRA e 

DETERMINO que o impetrado forneça todos documentos solicitados acerca 

da destinação dos bens retirados da obra, bem como o relatório das 

diárias de cada parlamentar municipal, além de inserir as informações no 

“Portal da Transparência”.DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.ISENTO as partes do 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base 

nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ .Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55479 Nr: 1512-08.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHCLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1512-08.2014.811.0111 (Código 55479)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Adriana Vanderlei Pommer Senn

Executado: Belo Horizonte Confecções Ltda ME

Vistos em correição.

Trata-se de novo pedido de bloqueio BACENJUD formulado por Adriana 

Vanderlei Pommer Senn, objetivando penhora de eventual saldo financeiro 

das contas da parte executada.

No caso concreto, a parte exequente não localizou bens do devedor 

passíveis de penhora, sendo que a medida postulada atende os requisitos 

para deferimento do pedido, haja vista o transcurso de quase três anos 

desde a última constrição financeira.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros do 

executado e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

postular o que entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27193 Nr: 1745-83.2006.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLEBER 

KOCHHANN, para devolução dos autos nº 1745-83.2006.811.0111, 

Protocolo 27193, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-35.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J MARIA CORREIA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 12/12/2018, às 16h00min, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora na 

referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-76.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT0021371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a ausência de localização da parte promovida, bem como o 

novo endereço apresentado pela parte autora, redesigno a audiência de 

conciliação anteriormente aprazada, para a data de 12 de dezembro de 
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2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-13.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente impugnação à contestação, bem como para que indique as 

provas que pretende produzir, indicando sua pertinência, sob pena de 

preclusão.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70415 Nr: 3260-22.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Barreto Barbosa Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 .. Em análise dos autos constato que o denunciado Paulo Barreto Barbosa 

Félix, encontra-se representado pelo Dr. Carlos Antônio Mendes da Silva, 

conforme procuração de fls. 67 e 71 – PDF. Às fls. 247/248 – PDF, o réu 

apresentou resposta a acusação, indicando as testemunhas Valdeson 

Pereira, Suellem, Weberton Cesar, Sibelli da Conceição, Valdir de Jesus, 

Zilmário Moreira, Carlos da Mata, Andreia Iva e Edmar Xavier. Às fls. 

345/346 – PDF, termo de audiência, no consta que o Defensor do 

denunciado compareceu no ato.É o breve relato dos autos.Decido. Dispõe 

o art. 870 do Código de Processo Penal que a falta ou a nulidade da 

citação....Assim, considerando que o réu compareceu espontaneamente 

no processo apresentando resposta à acusção (fls. 247/248 PDF), dou-o 

por citado.No caso dos autos observo que o denunciado antecipou-se 

espontaneamente e contratou advogado para apresentar defesa, às fls. 

247/248 – PDF, inclusive o seu advogado participou de audiência de 

instrução e julgamento ocorrida nos autos desmembrados.Naquela 

oportunidade só não foram inquiridas as testemunhas Andreia Iva e Edmar 

Xavier. Assim, considerando que o denunciado apresentou-se 

espontaneamente, é inequívoca a ciência destes autos, sento 

desnecessária a citação por edital. O réu está representado por defesa 

técnica, por ele contratada, a qual participou de toda a produção 

probatória até o presente momento. Assim, torno sem efeito a decisão 

anterior, decreto a revelia do acusado Paulo Barreto Barbosa que ciente 

do processo deixou de nele comparecer, nos termos do art. 367 do CPP e 

aproveito as provas já produzidas sob o crivo do contraditório, constante 

das oitivas realizadas no processo desmembrado, na rpesença do 

advogado do réu, prova que determino seja trasladada para estes 

autos.Determino o prosseguimento do feito e designo audiência para a 

oitiva das testemunhas Andreia Iva e Edmar Xavier, para o dia 05.02.2019, 

às 15h00mim.Intimem-se o Ministério Público e a Defesa, bem como as 

testemunhas....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40610 Nr: 398-54.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 24.01.2019, às 15h00mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42167 Nr: 2249-31.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 22.01.2019, às 14h50mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52221 Nr: 1962-63.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladislau Zepim Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, Betânia Patricia Salles - OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62455 Nr: 698-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 CERTIDÃO
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Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentação de 

alegações finais, conforme determinado à Ref: 140.

Comarca de Nortelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-89.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000038-89.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ELIANE CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA 

SANTOS SILVA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do 

feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não 

reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo reclamante, áudio de ligação, 

número de contrato ou protocolo, a fim de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, apenas telas do sistema interno da requerida e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial posterior a que está sendo discutida neste feito, razão pela qual 

não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má fé; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 
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Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 

40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-80.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000058-80.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

proposta por ALICE MARIA MORAES DE SOUZA em face de VIVO S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

extratos ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A reclamada 

afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima 

que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, 

nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do 

débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas do sistema 

de informática e supostas faturas, produzidas unilateralmente. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora (id. 12965734), consoante o teor da súmula 385 do STJ. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais formulado na exordial; - Julgo improcedente o pedido de 

condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 

40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-18.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000088-18.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

proposta por ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 
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Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

extratos ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de 

débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A reclamada 

afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima 

que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, 

nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do 

débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas do sistema 

de informática e supostas faturas, produzidas unilateralmente. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora (id. 13161313), consoante o teor da súmula 385 do STJ. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial; - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 

40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-80.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DE SOUZA GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000155-80.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por EVANICE DE SOUZA GUSMAO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo a analise: Afirma a 

reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe 

o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Indefiro a preliminar de inépcia, documento unilateral, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Aduz a autora 

que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito 

de responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A reclamada contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pelo reclamante, áudio de ligação, ou 

protocolo, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, apenas 

telas do sistema interno da requerida e supostas faturas, produzidas 

unilateralmente, sem qualquer comprovação de contratação pelo autor. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 
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inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do contrato, bem como do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR 

QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 

05 dias. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, 

com relação aos débitos discutidos neste feito. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não 

pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

do trânsito em julgado da sentença, apresentação de memória 

discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 

9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-95.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUEDES COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000154-95.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por PATRICIA GUEDES COUTINHO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo a analise: Indefiro a 

preliminar de inépcia, documento unilateral, ante a juntada de comprovante 

de negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que 

a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Aduz a autora que teve seu nome 

inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A reclamada contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pelo reclamante, áudio de ligação, ou 

protocolo, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, apenas 

telas do sistema interno da requerida e suposto extrato de utilização, 

produzidas unilateralmente, sem qualquer comprovação de contratação 

pelo autor. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 
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aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem como do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em 

litigância de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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SUZAN CAMPOS PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000036-22.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por SUZAN CAMPOS PEREIRA DA CONCEICAO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo a analise: Indefiro a 

preliminar de inépcia, documento unilateral, ante a juntada de comprovante 

de negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que 

a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Aduz a autora que teve seu nome 

inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 
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responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A reclamada contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pelo reclamante, áudio de ligação, ou 

protocolo, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, apenas 

telas do sistema interno da requerida e supostas faturas, produzidas 

unilateralmente, sem qualquer comprovação de contratação pelo autor. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem como do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em 

litigância de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57706 Nr: 1717-95.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARINA RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

comprovada a hipossuficiência pelos documentos acostados e por se 

tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA por estarem 

ausentes os requisitos necessários, nos termos do art. 311 do NCPC, 

pedido que poderá ser renovado na fase decisória. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. 

art. 183), consignando expressamente a advertência a que se refere o 

art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral 

Federal.Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal.Por oportuno, deixo de designar audiência de 

conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do 

desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, em ofício 

encaminhado a este Juízo. Porém, designo, desde já, audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 DE JULHO DE 2019, ÀS 14H00, 

devendo as partes serem intimadas juntamente com seus respectivos 

advogados para comparecerem à audiência designada, acompanhadas 

das testemunhas arroladas.Justifico a designação de audiência de 

instrução e julgamento neste momento processual em prestígio à 

efetividade do processo, observada a economia de atos processuais sem 

qualquer prejuízo às partes, principalmente à autarquia federal, em sendo 

respeitado o prazo para apresentação de defesa e a análise de eventual 

questão prévia quando da realização da audiência. As partes terão o 

prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas 

(art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão 

comparecer independentemente de intimação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52976 Nr: 1534-61.2016.811.0090

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS

 JURADOS PARA O ANO DE 2019

O MM. Juiz de Direito Dr. Fernando Kendi Ishikawa, no uso de suas 

atribuições legais e na forma de direito, torna público a quem possa 

interessar, a primeira lista geral anual dos jurados, para servir no ano 

vindouro, a qual poderá ser alterada de ofício ou em virtude de reclamação 

de qualquer do povo, inclusive dos alistados diretamente a este juízo até o 

dia 27 de novembro, quando terá sua publicação definitiva, esta última com 

recurso à instância superior, sem efeito suspensivo, no prazo de 20 

(vinte) dias.

1. Adriana Aparecida dos Santos Saran Manicure

2. Alexandro Freitas do Carmo Mecânico de Motos

3. Aline May Tiburcio Comerciária

4. Ana Lucia Ramos Funcionária Pública Municipal

5. Ana Lúcia V. Antunes Silva Autônoma

 6. Ana Maria Mello Esteticista

7. Anderson Luiz Rodrigues Beraldo Gerente Geral

8. Anderson M. Duarte Gerente Geral Latícinio

9. Andreo Eduardo Teza Magnabosco Mecânico de Moto

10. Antonio Carlos Martins Alves Funcionário Público Estadual

11. Aparecida da Fonseca Nascimento Do Lar

12. Aparecido Alves de Azevedo Autônomo

 13. Artur Varela dos Santos Empresário

14. Aurenice Alves Pinto Autônomo

15. Bruno de Almeida Calvi Servidor Público Estadual

16. Carlos Alberto Freitas Ferreira Farmacêutico

17. Carlos Alberto Martins Comerciário

18. Carlos Fernando Marali Vargas Agrônomo

19. Carlos Frederico Carvalho de Oliveira Comerciário

20. Cassio Rogério de Araújo Balconista

21. Célio Pereira Autônomo

22. Claudiomar Frigeri Gerente

23. Claudiomar Santana Comerciante

24. Cleber Medeiros Vieira Mecânico de Motos

25. Clodoaldo dos Santos Professor

26. Cristiane Aparecida de Souza Garcia Vendedora

27. Cristiano Nardin Figueiredo Atendente

28. Devanildo Vilalta Autônomo

29. Divanzir Bueno Vaz Pedreiro

30. Edimar Modesto Mendonça Gerente

 31. Edson dos Santos Morais Comerciário

32. Elisangela Mendes Caixa

33. Emerson de Assis Filho Balconista

 34. Eusebio Aparecido Cinti Motorista

35. Fabiana Regina de Santana Atendente (Serraria Braghin)

36. Fabio Adriano Alves Martins Gerente Supermercado

37. Fabricio Fausto Buzzato Comerciário

38. Fatimarlei Cargnin Guerreiro Comerciante

39. Genize Luna de Carvalho Professora

40. Gessica Talita Sanches Caixa

41. Gisele Destro de Lima Professora

42. Gisele Pereira da Cunha Comerciária

43. Glaucio Antônio Santos Entregador

44. Gleiciane Mendes de Lima Vargas Comerciante

45. Jainara Aparecida Almeida Comerciário

46. Joana Paula Freitas Nascimento Cabeleireira

47. João Narciso Taxista

48. Jobson de Oliveira Sapateiro

49. José Paulo Soares da Silva Auxiliar de Escritório

50. José Rosa da Silva Taxista

51. Jumar Brigina Comerciário

52. Laelson Paes de Melo Autônomo

 53. Leidiana Luna Ribeiro Cabeleireira

54. Leonardo de Souza Pinto Estudante

55. Levina Gaspar Do Lar

56. Lúcia Regina Musso Dellatesta Empresária

57. Luiz Antônio Zanette Marques Autônomo/Engenheiro Civil

58. Luiz Oline Autônomo

59. Manoel Brás do Nascimento Amansio Autônomo

60. Marco Antonio Sabatini Autônomo

61. Marcos Tonhato dos Anjos Pintor

62. Maria Aparecida de Andrade Servidora Pública Estadual/Coordenadora

63. Maria Cristina de O. Reis Coordenadora Apae

64. Maria José Soares Vendedora

65. Maria Margarida Mussinato Do Lar

66. Maria Ozanina Machado Dellatesta Funcionário Pública Municipal

67. Mariane Trajano Do Lar

68. Marilda Garcia Autônoma

69. Maura Nogueira Comerciária

70. Mausta Emidio Medeiros Comerciária

71. Monara S. Rech Bezum Despachante

72. Neuza Anira de França Do Lar

73. Osni Andrade Taxista

74. Patrícia Magalhães Vendedora

75. Paula Daiane May Comerciária

76. Paulo Cezar Semeller Comerciário

77. Paulo Marques da Silva Servidor Público Federal/Correios

78. Paulo Zanette Filho Autônomo

79. Raianny Cristina Ribeiro Auxiliar de Escritório

80. Raniella de Freitas Silva Comerciante

81. Regia Cristina Pires Professora

82. Regina Kath Autônoma

83. Renato Anselmo da Fonseca Açougueiro

84. Rondinei Wilter de Paula Balconista

85. Rosangela Alves Autônoma

86. Rubens Colombelli Comerciário

87. Rubens Sérgio Marino Comerciário

88. Sidney Babora Empresário

 89. Silvana Damasceno de Oliveira Comerciária (Loja Rei do Pano)
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90. Solange Rodrigues dos Santos Vendedora (Rei do Pano)

91. Sonia Buzo Do lar

92. Valtaércio de Souza Pinto Comerciante

93. Valter Rafalski Neto Autônomo

94. Vanessa Mamedes Lage Do Lar

95. Vânia Medeiros Empresária/Contadora

96. Vânia Moreira Autônoma

97. Vivaldo Pereira da Cunha Comerciante/Casa Itapuã

98. Wagner Benedito Dellatesta Comerciário

99. Wellington Johnny Sanches Comerciário

Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 426 do Código de Processo 

Penal, transcrevo os dispositivos processuais pertinentes à função de 

jurado:

“Da Função do Jurado

 Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código”.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Nova Canaã do Norte, 23 de outubro de 2018.

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e

 Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59341 Nr: 55-62.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerida apresentou o número da conta bancária 

de titularidade do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMAM (Ref: 46).

Entanto, para que seja realizada a transferência dos valores, há 

necessidade do CNPJ do titular da conta.

Assim, intime-se a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, confirme a titularidade da conta indicada pela 

parte requerida e informe o número do CNPJ correspondente.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Com a juntada das informações necessárias, proceda-se com o 

necessário para transferência do valor de R$ 10.608,00 (dez mil, 

seiscentos e oito reais) para o Fundo Estadual do Meio Ambiente de Mato 

Grosso.

Após a reversão do valor relativo à reparação do dano ambiental, 

proceda-se à liberação do valor remanescente à parte ré, conforme 

decisão proferida nos autos Código 49480.

Sem manifestação venham-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57831 Nr: 1797-59.2017.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS, MGDSG, MFDS, AGDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Com base nos documentos juntados às fls. 32/45, Cópias da CTPS 

da parte autora MARLI GONÇALVES DA SILVA GONZALEZ, MARTA 

FERREIRA DA SILVA, ALOMA GONÇALVES DA SILVA e MARCINA 

MARGARIDA DA SILVA, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.Entanto, a 

alegada hipossuficiência da parte MARCIO GONÇALVES DA SILVA não 

restou demonstrada. [...] Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.[...] Na hipótese de duas ou mais famílias 

residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas 

que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada 

separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal familiar.§ 7º. 

Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.[...] 

.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, 
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inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverão as partes MARCIO GONÇALVES DA SILVA promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56456 Nr: 1062-26.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECI TAVARES CASSIANO, WALDECI TAVARES 

CASSIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

comprovada a hipossuficiência pelos documentos acostados, na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

DE URGÊNCIA por estarem ausentes os requisitos necessários, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pedido que poderá ser renovado na fase 

decisória. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se a parte ré para CONTESTAR a 

ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.Por 

oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, 

do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte autora, 

na inicial, e da parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo. Porém, 

designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 30 DE 

JULHO DE 2019, ÀS 09H30, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62369 Nr: 1715-91.2018.811.0090

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDERSON DA CRUZ TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT, ANDRESSA DA SILVA PILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com base nos documentos juntados às fls. 11/15 - Ref: 1, Cópias da CTPS 

da parte autora, histórico de créditos de auxílio doença com data de 

cessação para 06/02/2019, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do 

§ 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

Anote-se o segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver 

pedido de filiação (art. 189, inciso II, do NCPC).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 02 DE 

JULHO DE 2019, ÀS 16H00.

Cite-se a parte ré, intimando-a a comparecer à audiência designada, 

acompanhada de advogado, advertindo-a de que a ausência importará em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado.

 Intime-se a parte autora, a fim de que compareça ao ato designado 

acompanhada, advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção 

e arquivamento do processo.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35210 Nr: 542-47.2009.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA ANA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido da parte requerente à fl. 96 para buscas de endereço da 

parte requerida, uma vez que foi ela encontrada no endereço informado à 

fl. 53, conforme a certidão do Oficial de Justiça à fl. 77.

Entanto, o aludido serventuário da Justiça deixou de cumprir integralmente 

a decisão judicial, uma vez que, mesmo após encontrar a parte requerida, 

não realizou a citação.

Assim, expeça-se nova carta precatória à Comarca de Colíder para 

cumprimento da decisão liminar e da determinação de citação da parte 

requerida, observando-se o endereço informado à fl. 53.

Isento a parte autora do recolhimento das custas da nova diligência, haja 

vista a falha do Oficial de Justiça Antônio Carlos das Chagas.

Advirta-se ao mencionado Oficial de Justiça a necessidade de fiel 

observância das decisões emanadas, estipulando a CNGC a comunicação 

da notícia da ocorrência da conduta à Diretoria do Foro, com cópia desta, 

para adoção das medidas disciplinares, nos termos de seu art. 57, § 4º.

Se a carta precatória retornar com diligência negativa, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62242 Nr: 1653-51.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não informou quem 

possui a guarda de fato do menor Ozéias de Oliveira Alves.

 Assim, intime-se a parte autora para prestar esclarecimento, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62140 Nr: 1588-56.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não informou quem 

possui a guarda de fato das menores Sibelly Gonçalves Paulino e Suellen 

Gonçalves Paulino.

 Assim, intime-se a parte autora para prestar esclarecimento, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

De outro lado, considerando que o pedido de alimentos tem como titular do 

direito o alimentando, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze), 

incluir o(a)(s) menor(es) devidamente representado(a)(s) no polo ativo da 

demanda.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62200 Nr: 1625-83.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte exequente, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por 

se tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC e, 

considerando a incompatibilidade dos referidos ritos processuais, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, especificando qual a sua pretensão nestes 

autos, ou seja, se é a execução das prestações recentes (art. 528 do 

NCPC) ou as pretéritas (art. 528, § 8º, do NCPC). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Oficie-se à empresa Águas de Canaã Ltda a fim de que proceda ao 

desconto em folha de pagamento da parte executada do valor 

correspondente a 31,16% (trinta e um inteiro e dezesseis centésimos por 

cento) do salário mínimo vigente, bem ainda para que efetue o depósito na 

conta bancária de titularidade da genitora, Deidiane Freitas S. Silva, qual 

seja: Caixa Econômica Federal, Agência: 3456, Conta Poupança: 

00009298-3, Operação: 013.Anote-se o segredo de justiça pelo qual 

deverá tramitar o feito, a envolver pedido de alimentos (art. 189, inciso II, 

do NCPC).Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC).Decorrido o prazo, certifique-se.Após, venham-me os 

autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53958 Nr: 2065-50.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a 

parte autora LUZIMAR APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar 

de produção, portadora da CI/RG nº 47.062.187-4 SSP/SP e inscrita no 

CPF/MF sob o nº 013.159.011-10, dentre os beneficiados pelo 

auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício (salário mínimo), a partir 

da intimação desta decisão e sem estimativa de duração do benefício, 

diante da manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 

60, da Lei 8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade 

permanente para o trabalho da postulante, que ostenta 

deficiência/moléstia/doença em fase evolutiva, o que a atrair o prazo de 

vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do aludido dispositivo 

legal, admitida a prorrogação mediante requerimento da parte autora 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro no art. 300, “caput” e 

§ 2º e art. 297 do NCPC c.c. os arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 

8.213/91.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32201 Nr: 772-28.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67887 Nr: 1012-65.2015.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

Franciele Luciana de Oliveira - OAB:MT0024141A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 67887 - Autos n. 1012-65.2015.811.0091. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio Direto Litigioso movida por DORVALINA 

LUZIA DA SILVA em face de JOSÉ ADILAR NUNES. Citado (fls. 18-v), o 

requerido apresentou Contestação às fls. 30 por meio de advogado dativo. 

A requerente, em petição de fls. 34/37, informa que as partes já se 

encontram divorciadas por força de sentença transitada em julgado (autos 

nº 4440-84.2013.811.007, Código 10898, que tramitou na Terceira Vara 

Cível da comarca de Alta Floresta/MT). Instado a se manifestar o Ministério 

Público opinou pela extinção do feito sem resolução de mérito ante a 

presença de coisa julgada (fls.44) Isso porque, houve a prolação de 

sentença nos autos da ação (autos nº 4440-84.2013.811.007, Código 

10898, que tramitou na Terceira Vara Cível da comarca de Alta 

Floresta/MT, o que conduz a existência de coisa julgada. Outrossim, 

tratando-se a guarda de instituto precário e não havendo situação fática 

noticiada que enseje a alteração da situação já regularizada, mantenho a 

guarda da infante com a requerente, resguardados os direitos de visita do 

genitor na forma da lei. Por conseguinte, com arrimo nos artigos 354 e 485, 

V e ambos do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno o autor ao pagamento das custas remanescentes e 

honorários advocatícios os no importe de 10% do valor atualizado da 

causa, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC. Fixo em favor da Dra. Franssiely Longhini Carlos Possamãe, OAB/MT 

n. 19.968/O, o valor de 1 URH (R$ 896,51 - oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos) – Tabela de Honorários da OAB/MT - a 

título de honorários advocatícios, devendo ser suportado pelo Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38444 Nr: 167-09.2010.811.0091
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT -Brasil Telecom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38444 - Autos n. 167-09.2010.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar matrícula atualizada do imóvel 

o qual pretende arrestar, no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62465 Nr: 613-07.2013.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Lucas Barella - OAB:19537

 Código 62465 - Autos n. 613-07.811.0091. SENTENÇA Desse modo, no 

caso vertente, consubstanciado a tudo que consta dos autos, não há 

óbice à decretação do divórcio entre as partes. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO 

DAS PARTES, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, 

ressalvados os direitos de terceiros, devendo a requerida voltar a usar o 

nome de solteira MIRIAN DE MAGALHÃES. Via de consequência, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do §8º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Desta forma, CONDENO o Estado do 

Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários de advocatícios devidos à 

Advogada atuante do feito, na seguinte forma: À advogada Rosângela 

Ines Colpani Diehl - OAB n. 9.065-B nomeada para defender os interesses 

da parte autora, por ser pobre na acepção jurídica do termo, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor dos 

honorários advocatícios devidos à profissional em 02 (duas) URHs, R$ 

1.793,01 (um mil e setecentos e noventa e três reais e um centavo) 

conforme art. 303 CNGC. À advogada Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB n. 19.968/MT nomeada como curadora especial para 

defender os interesses da parte ré, por estar em local incerto e não 

sabido e ante a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o 

valor dos honorários advocatícios devidos à profissional em 02 (duas) 

URHs, R$ 1.793,01 (um mil e setecentos e noventa e três reais e um 

centavo) conforme art. 303 CNGC. Expeça-se a certidão de honorário em 

favor das advogadas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66965 Nr: 395-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 66965 - Autos n. 395-08.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se o advogado nomeado pelo juízo (fls. 66), para que apresente 

resposta à acusação, no prazo de 5 (cinco), sob pena de restar 

caracterizado o abandono do processo e de aplicação de multa no valor 

de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art. 265 do 

Código de Processo Penal.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78045 Nr: 1449-04.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 78045 - Autos n. 1449-04.2018.811.0091 Sentença Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por MARICELIA 

HILDEBRAND MARCHETTI e GILBERTO MARCHETTI, pretendendo a 

homologação do acordo de divórcio. Assim, de acordo com o ordenamento 

jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a 

falência afetiva da relação conjugal. In casu, tal requisito ficou 

devidamente comprovado, uma vez que os requerentes afirmam o fim da 

relação, assim como a pretensão em dissolver o vínculo matrimonial. Desta 

feita, a decretação do divórcio e a homologação do acordo é medida que 

se impõe. Pelo exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional 

nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO do casal, o que resulta na dissolução 

do vínculo matrimonial, voltando a requerente a usar o nome de solteira, 

qual seja MARICELIA HILDEBRAND. Por outro lado, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

atinente aos alimentos, guarda e visitas aos filhos menores do casal, 

celebrado entre as partes e indicada na peça inicial. Por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro Civil competente, para a devida averbação. Isentos de 

custas processuais por serem pobres na forma da Lei. Transitada em 

julgado, expedido o necessário, arquive-se. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 

22 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65207 Nr: 1120-31.2014.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainoldo Back, Evelina Martenda Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vilmar Back

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65207 – Autos n. 1120-31.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Ante aos pedidos de desistência do autor, realizado com a concordância 

do requerido, porquanto optaram pela via extrajudicial, HOMOLOGO por 

sentença para que surtam seus efeitos legais os pedidos de fls. 79-84.

Por conseguinte JULGO EXTINTA a lide sem resolução de mérito a, nos 

termos do art. 485, inc. VIII do CPC.

Por se tratar de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do 

CPC) certifique-se o trânsito em julgado.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais remanescentes, se 

houver, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.

Levante-se a restrição sobre o bem descrito nas fls. 58.
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Após, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se, Intime-se, Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61748 Nr: 1233-53.2012.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bruno Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61748 – Autos 1233-53.2012.811.0091

 Vistos, etc.

Em que pese o pedido do causídico (fl. 120), não houve indicação do valor 

exato a ser destacado, limitando-se a fazer menção ao contrato de 

honorários advocatícios, onde consta percentual sobre o valor auferido 

pela parte. Ocorre que não é atribuição do deste juízo elaborar os cálculos 

em substituição aos demais atos processuais.

 Desta forma, indiquem, parte e o causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pormenorizadamente, os valores respectivos, decorrentes dos honorários 

advocatícios contratuais, sob pena, no caso de inércia, de pagamento 

integral à parte.

Com o decurso do prazo, com ou sem discriminação dos valores 

decorrentes dos honorários contratuais, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor – RPV conforme cada caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o levantamento dos valores, em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 1216-80.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Mariano Flores, Zilda Rocha Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Claudete Cavalcante Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Código 63184 - Autos n. 1216-80.2013.811.0091

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Espólio de Claudete Cavalcante Zambon está incluso 

no polo passivo e não no ativo, torno sem efeito o despacho de fl. 56.

Por outro lado, intime-se a parte autora para que colacione aos autos 

documentos que comprovem o negócio jurídico entre os autores e a de 

cujus Claudete Cavalcante Zambon, já que os promitentes vendedores do 

contrato de fls. 15/16 se referem a terceiras pessoas, no prazo de 15 

dias.

 Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77618 Nr: 1227-36.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:SP 387986

 Código 77618 - Autos n. 1227-36.2018.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a homologação do acordo entabulado entre as partes às fls. 

63/65, bem como a petição de fls. 73/75, determino o desbloqueio dos 

semoventes em nome de Ivo de Brito Guedes (fl. 67). Oficie-se ao 

INDEA/MT para os procedimentos necessários.

Certifique-se o trânsito em julgado, após, em nada mais requerendo as 

partes, arquivem-se com as baixas e comunicações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78877 Nr: 1779-98.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGM, AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78877 - Autos n. 1779-98.2018.811.0091. Despacho Vistos etc. 

Em se tratando de cumprimento de sentença, ou seja, aquele fundado em 

título executivo judicial, deverá o autor adequar a petição aos ritos 

previstos no Código de Processo Civil, sendo vedada a cumulação de 

ritos, sob pena de tumulto processual. Pelo rito da prisão do devedor, 

buscar-se-á satisfação do crédito referente às 3 (três) últimas parcelas 

vencidas e as que se vencerem no curso do processo (art. 528 a 533 do 

CPC). De outro lado, seguirá pelo rito da penhora de bens, (523 c/c art. 

528, §8º do CPC) as prestações alimentares pretéritas que não se 

enquadrem no rito da prisão do devedor. No caso em comento, verifico 

que o requerente, fez menção a homologação judicial, mas juntou aos 

autos apenas o Termo de Acordo (fls.15) desacompanhado da referida 

homologação judicial, o que deverá ser sanado, já que retira a força de 

título executivo judicial. Ademais, compulsando os autos, verifico que o 

valor atribuído à causa encontra-se em dissonância do proveito 

econômico pretendido pelo requerente, conforme dispõe o art. 292, inc. I 

do Código de Processo Civil, que estabelece que na ação de cobrança de 

dívida, o valor da causa corresponderá “a soma monetariamente corrigida 

do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se 

houver, até a data de propositura da ação.” Assim, nos termos do art. 319 

e 320 do CPC, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, sanando as irregularidades apontadas, sob pena 

de indeferimento (art. 321 do CPC). Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60835 Nr: 668-89.2012.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenilda de Lourdes Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Rodrigues Gigliotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 60835 - Autos n. 668-89.2012.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69731 Nr: 382-72.2016.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra de Oliveira Cavalheiro Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dirceu Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Manica - 

OAB:OAB/MT 3.560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 69731 –- Autos n. 382-72.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Trata-se de “Ação de Tutela Provisória de Urgência Antecipada 

Antecedente” movida por ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO 

ANTUNES, em face de JOSÉ DIRCEU FRANCISCO MACHADO.

 Em síntese, alega a parte autora é proprietária de área de terras 

denominada “Estância José e Maria”, de 145,20 has, situada no município 

de Nova Bandeirantes/MT e que o requerido teria adentrado em sua 

propriedade e efetuado derrubadas e demolido construções, estando em 

posse da chave e impedindo a requerente de adentrar na propriedade.

Com a inicial vieram os documentos fls. 08/19.

Designada audiência de justificação prévia foi deferida liminar de 

reintegração de posse (fls.50/54).

Contestação às 64 o requerido apresentou preliminar de ilegitimidade 

passiva, afirmando, em síntese, que o imóvel objeto do litígio teria sido 

dado em garantia em outro processo. No mérito, sustentou a inexistência 

de posse da autora e da existência de posse justa do réu. Por fim, juntou 

documentos 65/100.

Houve a apresentação de aditamento à peça inicial na qual o autor 

discorreu sobre questões de mérito, bem como requereu a declaração da 

estabilização da tutela. Pediu, ainda, a condenação do requerido ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) (fls. 101). Juntou documentos de fls. 103/107.

Às fls. 108 o autor noticia o descumprimento da medida liminar afirmando 

que o requerido transferiu a fatura de energia da área objeto do litígio para 

seu nome, propagando ser o proprietário da área, dissuadindo possíveis 

contratantes da autora, motivo pelo qual requereu a imposição de multa.

Às fls. 110, o autor noticia, novamente, o descumprimento da medida 

liminar. Desta vez sob o argumento de que o requerido inseriu na área de 

terras em litígio 05 (cinco) burros com a marca “FM”; arrebentado o 

cadeado que fecha a porteira e adentrado à área.

Houve impugnação do autor às fls. 112.

Não houve designação de audiência de conciliação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a sanear o feito.

1 - DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 

357, I)

Concorrem os pressupostos processuais e estão presentes as condições 

da ação. A inicial preenche os requisitos legais. Os fatos e fundamentos 

estão pormenorizados no bojo da inaugural, de modo que o pedido e a 

causa de pedir estão expressos e inteligíveis sem maiores dificuldades.

1.1 Da Ilegitimidade Passiva.

Sustenta o demandado que ser parte ilegítima para figurar no polo passivo 

da demanda apontando a Sra. HELENA MARIA MOREIRA MACHADO, 

genitora do requerido, e que seria a proprietária do imóvel por força de 

acordo.

 Analisando o caso entendo que os requisitos de existência de negócio 

jurídico celebrado entre terceiras pessoas devem ser objeto de ação 

específica, mormente porque em se tratando de ações possessórias, de 

rito próprio, busca-se aferir não a regularidade da cadeia dominial de 

determinado bem imóvel, mas sim a existência de posse e a ocorrência de 

turbação ou esbulho.

Não se desconhece, no entanto, que o réu pode voltar-se contra o autor 

aduzindo ser o proprietário da área, ante a natureza dúplice das ações 

possessórias. Contudo, no caso vertente, a propriedade da autora resta 

demonstrada por meio de registro público (fls. 11), o qual presume-se 

legítimo até sua desconstituição formal.

Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade passiva, eis que, outro 

documento público, no caso o boletim de ocorrência de fls.12/12-v, narra 

que o requerido foi avistado na posse da área de terras do autor, dando a 

entender pela ocorrência de atos contra a posse e a propriedade do 

requerente.

Assim, em que pese o esforço do requerido, entendo que as preliminares 

não prosperam face à realidade dos autos.

1.2 Da Estabilização da demanda.

Conforme se verifica da emenda à inicial de fls. 101 o autor requer a 

extinção do feito ante a estabilização dos efeitos da tutela.

 No entanto, verifico que o requerido apresentou contestação de modo a 

obstar a estabilização pretendida, ainda que não tenha o réu se valido da 

interposição de agravo de instrumento.

2 - DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (art. 357, II)

As questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (art. 

357, II, primeira parte) são os seguintes pontos controvertidos:

 A) A existência de posse do autor anterior ao esbulho;

B) O esbulho praticado pelo réu;

C) A existência dano material indenizável decorrentes de danos ocorridos 

no imóvel ocasionados pelo requerido.

Para tanto, desde já, defiro a produção de prova documental, a qual 

acompanha os autos (art. 357, II, segunda parte).

3 - DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III).

A lide, da forma como se apresenta, demanda que o ônus da prova siga a 

regra geral do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

 Assim, caberá ao autor ao autor, provar quanto ao fato constitutivo de 

seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.

4 - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Analisando os autos e considerando o teor do art. 3º §§ 2º e 3º do CPC, 

entendo que poderá ser eficaz eventual conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando aos litigantes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses.

Assim, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do interesse 

ou não na realização da audiência de conciliação, ou então, no mesmo 

prazo, consignem proposta nos autos.

5 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

À vista dos pedidos de depoimento pessoal e produção de prova 

testemunhal e pericial, entendo que, ao menos por ora, convém postergar 

a análise dos pedidos para após a manifestação das partes sobre as 

questões acima, já que, eventual composição ou julgamento antecipado da 

lide tornará prejudicada a produção da prova requerida.

Assim, não havendo composição ou não sendo o caso de julgamento 

antecipado, caso seja necessário, será analisado o pedido de tais provas, 

as quais serão colhidas durante a instrução.

Assim, face ao que se tem nos autos, intime-se as partes para, no prazo 

comum, também de 15 (quinze) dias, apresentem rol de testemunhas.

 Ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento antecipado 

da lide.

DOU O FEITO POR SANEADO.

Oportunamente, considerando as notícias do autor de que o requerido tem 

reiterado condutas que violam a um só tempo a decisão deste juízo e o 

direito do autor, DETERMINO que o requerido se abstenha de praticar atos 

que possam interferir prejudicialmente nas negociações do autor relativas 

a área de terras em litígio, limitar ou afetar a posse, já reintegrada 

liminarmente ao autor, tudo até ulterior julgamento da presente ação de 

reintegração de posse.

Ademais, DETERMINO que o requerido reverta a modificação da 

titularidade da conta de energia elétrica do imóvel em litígio, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), caso o requerido desobedeça os termos 

da presente decisão ou deixe de adotar as providências necessárias para 

efetivação da presente ordem judicial, podendo ser o valor reajustado de 

ofício, com fundamento no art. 300 e art. 497, ambos do CPC, e sem 

prejuízo das sanções cabíveis pelo descumprimento, tudo nos termos da 

fundamentação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Nova Monte Verde/MT, 10 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78768 Nr: 1730-57.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana de Fatima Chabowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78768 – Autos n. 1730-57.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da data de início da incapacidade laborativa da 

requerente, não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78528 Nr: 1644-86.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colonizadora Bandeirante Ltda-COBAN - ME, Luiz 

Carlos Millnitz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves de Souza Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78528 - Autos n. 1644-86.2018.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de manutenção de posse com indenizatória c.c pleito 

cominatório e Medida Liminar manejada pela Colonizadora Bandeirantes 

Ltda., neste ato representado por Luiz Carlos Milnitz de Souza em face de 

Thiago Alves de Souza Melo, sob a alegação de que o autor pretende ser 

mantido na área descrita na exordial, ao passo que é legítima proprietária e 

possuidora da área desde o ano de 1984. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais), caso o Requerido 

desobedeça aos termos da presente decisão ou deixe de adotar as 

providências necessárias para efetivação da presente ordem judicial, com 

fundamento no art. 300 e art. 497, ambos do CPC, e sem prejuízo das 

sanções cabíveis pelo descumprimento, tudo nos termos da 

fundamentação; Cite-se e intime-se o Requerido acerca deste decisum, a 

fim de tomar ciência da presente demanda e, querendo, apresente a 

competente contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 564, 

caput do CPC. Intime-se o Requerente acerca desta r. decisão, bem como, 

para que providencie a citação do Requerido, nos termos do art. 564 do 

CPC; Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos. Designo audiência de conciliação ou de mediação 

para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h. Por fim, determino o 

apensamento da ação de usucapião n. 941-58.2018.811.0091, Código 

77048, a estes autos, já que se tratam do mesmo imóvel. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 96-26.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75643 - Autos n. 96-26.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/11/2018 às 16h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77291 Nr: 1061-04.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Alta Floresta - 6ª Vara, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel - Transportadora e Revendedor 

Retalhista de Óleo Diesel LTDA, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, 

Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico às fls. 21/22 que a parte autora recolheu a 

título de diligência o valor de R$302,16 referente ao deslocamento do Sr. 

Oficial de Justiça, conforme dispõe o item "14", da Portaria nº 

015/2014-DF. Todavia, não procedeu o recolhimento do valor de R$14,00 

referente ao Ato de Avaliação do Oficial de Justiça, conforme 

impulsionado à fl. 17. Deste modo, impulsiono os autos para intimação da 

parte autora para que proceda o recolhimento do valor indicado (R$14,00), 

por intermédio do novo sistema CPD - Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto no provimento 

7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no site do Tribunal 

de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 74591 Nr: 1544-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta-MT- 6ª Vara, Banco do Brasil 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a petição de fls. 22/23, refere-se ao pagamento de 

custas processuais e NÃO ao pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme impulsionado à fl. 21 e publicado em 01/10/2018, DJE nº 

10348, PELA DERRADEIRA VEZ, impulsiono os autos para intimação da 

parte autora para recolher o valor faltante (R$14,00 - referente ao Ato de 

citação) ou comprovar o recolhimento, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78642 Nr: 1678-61.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Campo Mourão - PR - 1ª Vara Cível, Coamo 

Agroindustrial Cooperativa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Neves de Souza, Antonio Carlos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wandenir de Souza - OAB:PR 

21604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a petição de fl. 48, refere-se apenas ao pagamento do 

deslocamento do Sr. Oficial de Justiça , impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para recolher o valor faltante, qual seja, R$28,00 

(referente aos Atos a serem praticados pelo Oficial de Justiça, sendo eles 

de citação dos executados - R$14,00 cada), conforme já consta no 

impulsionamento de fl. 47 ou comprovar o recolhimento, no prazo de 10 

dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68819 Nr: 1599-87.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Vistos em correição, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 

16h30.

Cite-se o autor do fato para comparecer à audiência acompanhado de 

advogado, notificando-o para o interrogatório, podendo trazer para o ato 

as testemunhas que se fizerem necessárias, independentemente de 

intimação, salvo se requerer 05 (cinco) dias antes da solenidade.

Consigne no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar 

ao autor do fato se possuem advogado, devendo constituí-lo caso não o 

possua; em caso de inércia da parte, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, 

ante a inexistência de núcleo da Defensoria Pública Estadual nesta 

Comarca.

Intimem-se pessoalmente as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, 

expedindo-se carta precatória para as que residirem em outra comarca 

comprazo de 60 dias.

A denúncia será ou não recebida após o defensor do autor do fato 

responder à acusação, fato este que se dará na audiência acima 

designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50301 Nr: 543-73.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERRO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58186 Nr: 414-29.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811-B

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE TOME CIENCIA 

ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA NO JUÍZO DE LAVRAS, CONFORME 

OFÍCIO DE REF. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64901 Nr: 1693-16.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DA SILVEIRA ME, SONIA MARIA 

DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

EFETUE A COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO DE REF. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29283 Nr: 74-08.2004.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOARES LEAL, Valdecir Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 

13.171

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA 

CONFORME CERTIDÃO DE FL. 405, E SEU INTERESSE NO REFERIDO 

CUMPRIMENTO, PRESTANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33686 Nr: 12-21.2011.811.0107
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVÁ DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, 

JULIETA GOTTARDI FERRAZ, FABIANO NICHELLI, Jeni Martinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - 

OAB:10516/MT, IZABEL CRISTINA PIMENTEL DE SOUSA - 

OAB:20966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/O

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FL. 221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31975 Nr: 606-40.2008.811.0107

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE FL. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33660 Nr: 149-03.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHO ALVES DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA LIMA - OAB:OAB/SP 

149.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62451 Nr: 634-90.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO KARLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA 

DE REF. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 706-43.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORDOBA FRUTO - 

OAB:21244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79431 Nr: 516-83.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilene Jose de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias, bem como intimar as 

Partes para que compareçam ao exame pericial designado para o dia 6 de 

novembro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade Básica de 

Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, fundos da 

Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000102-68.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDERSON TELECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VIEIRA DE FREITAS 06829799961 (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente para 

que adote as providências necessárias para viabilizar a citação da 

requerida no prazo legal. Novo São Joaquim, 24 de outubro de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-60.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALINO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000066-60.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: RIVALINO FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 
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caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-38.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO APARECIDO ALVES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000061-38.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: DIVINO APARECIDO ALVES DE 

MORAES EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-15.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000069-15.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ARGEMIRO FERREIRA NUNES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-82.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000071-82.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: RODRIGO PRADO EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 
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discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-52.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NORVAL AUGUSTO COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000073-52.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: NORVAL AUGUSTO COELHO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-37.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000074-37.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ARIOVALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-66.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA AUGUSTA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000085-66.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: DIVINA AUGUSTA DE 

CARVALHO EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, 

etc. Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) 

público (a) municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus 

proventos como forma de reposição pela conversão da moeda do 

Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de 

tutela provisória de urgência a concessão da imediata reposição residual 

de 11,98% sobre seus vencimentos e proventos e, no mérito, a 

procedência da demanda para confirmar o direito à aludida incorporação. 

É a síntese do essencial. Fundamento e decido. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo não restou minimamente demonstrado, uma vez 

que dos autos se infere que a parte autora ingressou no serviço público 

municipal em época anterior e agora decidiu discutir a cobrança, o que por 

si só, demonstra a ausência de perigo de dano. Por ser requisito 

cumulativo, desnecessária análise quanto à probabilidade do direito. 
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Sendo assim, por não estarem preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão seja revista. Sem 

prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício Circular nº. 

178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual trata da 

seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de diferença 

de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância 

ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, Desembargador Márcio 

Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, por tratar o presente feito de 

tema afeto ao mencionado IRDR, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE as partes desta decisão. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-51.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000086-51.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: VALDENI ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000087-36.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO SOTERIO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000087-36.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: VANILDO SOTERIO FILHO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-21.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000088-21.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JOAO RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 
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tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000089-06.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000089-06.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JOSE DOS REIS SOARES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-88.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO RODRIGUES DE FREITAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000090-88.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JUNIO RODRIGUES DE FREITAS 

COSTA EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000091-73.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000091-73.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: EDVANIO FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 
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o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000092-58.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000092-58.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JOSE FERREIRA NUNES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-41.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO PIRES DA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000119-41.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: LUIZ PAULO PIRES DA MOTA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000120-26.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MOREIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000120-26.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: CLEBER MOREIRA DE AVILA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 
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Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000121-11.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000121-11.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JUNIOR SILVA EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-93.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO VILELA ARAUJO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000122-93.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: OTAVIANO VILELA ARAUJO 

NETO EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-78.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO FRANCISCO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000123-78.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: SIVALDO FRANCISCO COSTA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 
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por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-63.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MOREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000124-63.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ITAMAR MOREIRA GOMES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-48.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX MUNIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000125-48.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ANTONIO FELIX MUNIZ 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-33.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MANOEL FARIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000126-33.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: NILTON MANOEL FARIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 
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Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-18.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO MORAIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000127-18.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: LOURIVALDO MORAIS COSTA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-03.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NISTERVONE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000128-03.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: NISTERVONE OLIVEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-85.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FERNANDES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000129-85.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: VALDIVINO FERNANDES DE 

JESUS EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-70.2017.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000130-70.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ANTONIO FERNANDES DA 

SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-55.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI TAFAREL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000131-55.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: VOLNEI TAFAREL 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-40.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MOURA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000132-40.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: GILBERTO MOURA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-25.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITORINO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000133-25.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ANTONIO VITORINO DIAS 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-10.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000134-10.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS VAZ DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46248 Nr: 1564-77.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª CIBELE SILVA 

PRIETCH FALCA PAGNO - OAB:9947/B, para que, apresente a 

Impugnação à Contestação apresentada em Ref: 47, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12582 Nr: 597-76.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, José Luiz Bárbara 

Neto, José Rodrigues da Cruz, Claudio Gonçalves Prata, Waldir dos 

Santos, Benedito Antonio Parente, Severino da Silva, Waldir dos Santos 

Construção Civil, Rubens Nascimento, Francisco de Sales Henriques, 

Prata & Prata Ltda, Clawa Construções Saneamento e Limpeza Ltda, Nasil 

Construções e Serviços Ltda-ME, S. da Silva Construções, Objetiva 

Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Nunes 

Carvalho - OAB:10.347, Antonio Carlos Tavares de Mello - 

OAB:5026, Aurelio Alencar Soares de Oliveira - OAB:7.103-B, Carlos 

Roberto de Cunho Montenegro - OAB:11.903-A/MT, Carmindo 

Francisco Ferreira - OAB:13309/MT, Fabiane Elensilzie de Oliveira 

Sabóia - OAB:6141/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848/MT, 

João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, Mario Baptista dos 

Santos - OAB:12354-MS, Mauricio Castilho Soares - OAB:OAB/MT 

11.464, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3568-B, Renato Gonçalves 

Raposo - OAB:MT/9892-B, Rober Cesar da Silva - OAB:4.784 b, 

Rogério Pinheiro Crepaldi - OAB:6616, Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:4717, Thais Muti de Oliveira - OAB:11.151-0, 

Whady Lacerda - OAB:11537/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Renato Gonçalves Raposo 

- OAB/MT nº 9822-B, para promover a defesa dos requridos RUBENS 
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NASCIMENTO e NASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, devendo 

apresentar defesa preliminar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 825-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDN, TDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. João Faustino Neto - 

OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa da requerente, para tanto, 

dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71242 Nr: 1997-42.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA DIAS DA SILVA, JOAO PEREIRA DA 

SILVA, MARCIA DA GLORIA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço 

na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68604 Nr: 914-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice de Carvalho Borges Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE IMPETRANTE para que, 

apresente a Impugnação à Contestação apresentada em Ref: 22, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50668 Nr: 867-22.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abner Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edival Vito - OAB:19830/O, 

Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do denunciado, devendo 

apresentar as alegações finais escritas no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51558 Nr: 1252-67.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adroaldo Freitas dos Santos, Marileide 

Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B

 INTIMAÇÃO do Advogado da Denunciada Marileide Nascimento da Silva, 

para no prazo legal, apresente perante esta Secretaria as alegações 

finais.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 163541 Nr: 5427-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR BENEDITO LOBO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da defesa do Acusado acerca do cálculo de pena realizado nos 

autos (ref. 10).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 163541 Nr: 5427-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR BENEDITO LOBO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 Intimar o advogado da parte ré para tomar ciencia dos termos do 

despacho de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134327 Nr: 1668-46.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, KHPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:134327

DECISÃO

VISTOS,

Considerando que em audiência de conciliação o requerido informou que 

não possui condições de construir advogado, nomeio como Curador 

Especial do requerido o advogado militante Dr. Joelson Elias de Arruda, 

para o qual fixo os honorários advocatícios em 01 (um) URH.

Dê-se vistas ao advogado para apresentação de defesa no prazo legal.

Após, intime-se o autor para requerer o que entender.

Em seguida, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130105 Nr: 4444-53.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joenil de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar da juntada de ofício de ref.37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138508 Nr: 3408-39.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinira da Silva Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146580 Nr: 7351-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref. 30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147058 Nr: 7553-41.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref.31

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157829 Nr: 3306-80.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Embargos de Terceiro.

Considerando a vasta documentação apresentada pela embargante, defiro 

o benefício da justiça gratuita nos termos do art.98 do CPC.

Apense-se os autos aos de código 88748.

Cite-se o embargado para, querendo, contestar a ação na forma do art. 

679 constando as advertências dos arts. 307 e 334, todos do CPC.

Quanto ao pedido de exclusão da restrição da matrícula 15.203 até a 

decisão do mérito, anoto a inexistência de fundamentação jurídica quanto 

ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade 

do direito, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164248 Nr: 5619-14.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Estevão de Arruda Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164248

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Trabalhador Rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 09 de Maio de 2019, às 14h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155639 Nr: 2513-44.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Gonçalves Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Intimar parte autora para no prazo manifestar sobre a juntada de ref.22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159633 Nr: 3984-95.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciriaco Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 68584 Nr: 1025-98.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenirdes Augusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 Impulsiono os autos para proceder a intimação da defesa do Acusado 

acerca da sentença proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 2594-08.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Monteiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Com tais considerações, procedam-se as alterações para Execução 

Provisória de Astreinte.Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, emendar o pedido de execução com a planilha atualizada do débito 

na forma do art. 524 do CPC/2015.Após, CITE-SE o executado o 

executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de que 

promova o efetivo pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de incidência de multa e honorários advocatícios (§1º do art.523, 

CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57927 Nr: 1063-47.2010.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Aparecido de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 Intimar advogado do acusado da decisão de fls.306 e parecer ministerial 

de fls. 307

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164152 Nr: 5582-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164152

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de restabelecimento de auxilio doença ou aposentadoria 

por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de fevereiro de 2019, às 11h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 
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beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010188-24.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

CERÂMICA SÃO GERALDO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011954-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUMERCINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011954-44.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA GUMERCINDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 
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atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014177-67.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VICENTE CIRIACO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 
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terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 
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hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013569-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NEUZA VANIR DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 
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instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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1000485-23.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: MARIA JOSE ELENA DA COSTA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 
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transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO à parte requerente os benefícios da justiça gratuita. À 

Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juíza de Direito 

POCONÉ, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011566-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011566-44.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: 

REQUERENTE: SALVADOR ALBINO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 
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NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 
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que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011718-92.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DAVID ELBIS DE SALES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 
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que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CIVEL proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 
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incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO à parte requerente os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014310-12.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da requerida não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 
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como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 
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segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014014-87.2017.8.11.0028
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ANA RITA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014014-87.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: ANA RITA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da requerida não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 
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relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À secretaria, efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014328-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014328-33.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: JOSE CARMO DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 
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desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da requerida não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 
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uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012715-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012715-75.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

ROMANA DE OLIVEIRA CORREA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que a 

parte Reclamante não compareceu à audiência designada, conforme se 

depreende do evento de id. nº 12184858. Infere-se dos autos, que o 

Reclamante foi devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua 

falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre 

os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do 

presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado n. 28/FONAJE) Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ 

LEIGO Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014332-70.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 
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que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 
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incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011943-15.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DOMINGAS PEDROSA DA 

SILVA LUZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 
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Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. DETERMINO o 
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cadastro do patrono do polo passivo. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012189-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012189-11.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PETRONILHO RAMOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 701 de 839



segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013864-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013864-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CRISPIM MONGE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 
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contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 
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seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018717-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SIDERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018717-95.2016.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO SIDERIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 

38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Designada audiência de 

conciliação para o dia 11/06/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora intimada para o ato através de seu advogado. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARTINS ROJAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000396-97.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: JANE MARTINS ROJAS DA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 
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durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 
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conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000275-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALINA FATIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 
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correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000367-47.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: DARIO SAMUEL DE PAULA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 
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será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
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Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000323-28.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUZIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 24/09/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, não apresentou justificativa. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014356-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014356-98.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BERENICE PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que a parte 

Reclamante não compareceu à audiência designada, conforme se 

depreende do Termo de Audiência carreado aos autos. Infere-se dos 

autos, que a Reclamante foi devidamente intimada, restando injustificada, 

portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que 

dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão 

a extinção do presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO 

EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ 

L E I G O 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018353-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018353-26.2016.8.11.0028. REQUERENTE: FELICIDADE DE FRANCA 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 12/06/2018, constatou-se ausência da parte requerente, 

embora intimada para o ato através de seu advogado. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010866-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL VICENTE DA CUNHA (REQUERENTE)

MARCELINO ERASMO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010866-05.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCELINO ERASMO 

CORREA, JOANIL VICENTE DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Designada audiência 

de conciliação para o dia 12/06/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora intimada para o ato através de seu advogado. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDO NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000366-62.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: BENVINDO NUNES DE ARRUDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 
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Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 
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Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000404-74.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: JOSE DOMINGOS DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 
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segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013733-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013733-34.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor de R$ 1.300,00, foi depositado na conta 

do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO COLETRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000410-81.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: JOSE SEBASTIAO COLETRO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 
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prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIORIDO DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010293-30.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DIORIDO DIAS TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização Por 

Danos Morais proposta por DIORIDO DIAS TEIXEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a 

parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 

horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. Analisando a preliminar de Carência de Ação 

– Ilegitimidade Ad Causam ativa: A parte requerida suscita a preliminar de 

ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu nome direito 

alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz provas em sua 

contestação, um relatório de consumo demonstrando que o titular da UC n. 

6/776582-9 na época do apagão era a Sra. JOAQUIM CANDIDO. 

Corroborando com a afirmação, nota-se que o requerente apresentou na 

inicial uma fatura de energia referente ao mês de JUN/2016. Razão pela 

qual a presente demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad 

causam, tendo em vista que, a parte requerente não era a titular da 

Unidade Consumidora - UC na época do evento danoso – APAGÃO. O 

artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que ninguém 

poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado 

por lei, o que não é o caso. Razão pela qual acolho a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. A parte requerente 

devidamente intimada deixou de impugnar a contestação. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão 

da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 
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baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARNALDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000400-37.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: JOAO ARNALDO DA CRUZ REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 
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que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000035-80.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

DANIEL DE ARAUJO BASTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 
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Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 
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sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000704-36.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GUSTAVO AUGUSTO DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA em 

face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA 15ª CIRETRAN – 

POCONÉ/MT. Narra em sua inicial que teve seu veiculo (moto) furtado de 

dentro do pátio da CIRETRAN, responsável pela apreensão e custódia dos 

bens apreendidos em decorrência de alguma penalidade. Ressalta-se que 

o presente feito, tem como polo passivo – Ciretran, órgão este que não 

possui personalidade jurídica, razão pela qual não se pode constar como 

polo passivo da ação. A lei dos juizados especiais, Lei n. 9099/95, em seu 

artigo 8º, descreve quem NÃO poderá figurar como parte: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Dessa forma entende a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LUCROS 

CESSANTES - JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN 

- EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADE FINANCEIRA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO - 

ÔNUS DA PROVA - RESSARCIMENTO INDEVIDO - O Detran não possui 

personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que 

é órgão interno da Administração Pública. - Nada obsta que a pessoa 

jurídica seja beneficiária da gratuidade da justiça, desde que sua situação 

econômica não lhe permita pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios - A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de 

indenizar o dano sofrido por outrem, provem do ato ilícito, 

caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito 

alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 

186 e 927 do Código Civil - No que tange aos lucros cessantes, seu 

ressarcimento somente é devido quando presente demonstração 

inequívoca do prejuízo econômico efetivamente sofrido pela vítima com a 

lesão. -Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada 

parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do 

direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada. 

(TJ-MG - AC: 10515140027175001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, 

Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 27/06/2017). Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a pretensão posta no pedido inicial não 

comporta acolhimento, por ausência de legitimidade passiva. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 485, VI, do CPC c/c art. 8 º da lei 9099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011033-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011033-85.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Realizada audiência de 

conciliação em 24/09/2018 esta resultou frutífera, a parte requerida se 

comprometeu ao pagamento no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos 

reais) em deposito bancário em favor do patrono do requerente, no prazo 
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de 15 dias Constatou-se a juntada do comprovante de pagamento. A 

extinção da presente demanda por cumprimento da obrigação é à medida 

que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000482-68.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013165-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA CONCEICAO DA 

SILVA SALES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 
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discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 
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verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013954-17.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: PEDRO MANOEL LEITE 

DE FRANCA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 
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mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 
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julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012012-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE DE BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012012-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELIZENE DE BARROS PINTO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 
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no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014339-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014339-62.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA LEITE Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência 

designada, conforme se depreende do Termo de Audiência carreado aos 

autos. Infere-se dos autos, que o Reclamante foi devidamente intimado, 

restando injustificada, portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

na forma do Enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN 

S A N T O S  D A M A C E N O  J U I Z  L E I G O 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014238-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014238-25.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUCELIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 
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para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012695-84.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL MAURICIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 
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não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000468-50.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (EXECUTADO)

RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA (EXECUTADO)

WASHINGTON LUIZ DE MORAIS (EXECUTADO)

RONYE STEFFAN ROSA INDIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000468-50.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: LAERCIO JORGE PEREIRA 

LEITE - ME EXECUTADO: RONYE STEFFAN ROSA INDIO, WASHINGTON 

LUIZ DE MORAIS, RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA, RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Execução 

movida por LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE em desfavor de RONYE 

STEFFAN ROSA INDIO, WASHINGTON LUIZ DE MORAIS RAPHAEL DE 

ARAUJO GOMES e RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI. Consta-se nos autos 

a juntada do Instrumento particular de confissão de dívida com promessa 

de pagamento e outras avenças, datado 25/06/2018 (ID 14249706), no 

qual os exequentes se comprometeram ao pagamento de 04 (quatro) 

parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil) cada, nas datas de 25/06, 25/07, 

25/08 e 25/09 do corrente ano, através de depósito bancário em favor do 

exequente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo, não houve 

manifestação da parte exequente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações entabuladas no acordo. A extinção da presente demanda, é a 

medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” e 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018501-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEENSOLO - PROJETO E ASSESSORIA TECNICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SUSTENTAVEL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018501-37.2016.8.11.0028. REQUERENTE: SEMEENSOLO - PROJETO E 

ASSESSORIA TECNICA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 

SUSTENTAVEL LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo 

extrajudicial datado 20/12/2016, acostado aos autos ID 8600211, valor de 

R$ 1.300,00 será depositado na conta do(a) patrono(a) do requerente no 

prazo de 20 dias do protocolo da minuta. Decorrido o prazo determinado 

no termo de acordo extrajudicial, não houve manifestação da parte 

requerente. Entendo estarem cumpridas as obrigações entabuladas no 

acordo. A extinção da presente demanda, é a medida que se impõe. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” e 924, II do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014104-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE ROZARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014104-95.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LENICE ROZARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 
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ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 
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narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014112-72.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIANA CONCEICAO DA 

SILVA CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 
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do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014110-05.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ADRIANA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 
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sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 
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decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018682-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018682-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANA MARIA DE CRISTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANA MARIA DE CRISTO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

requerente que é titular da unidade consumidora - UC n. 6/12995091 e, 

entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. Da 

preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de contestação 

arguiu a preliminar de coisa julgada com base no art. 485, V do CPC, tendo 

em vista que outra parte requerente ajuizou ação idêntica sendo a titular 

da UC n. 6/12995091, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, 

sob o n. 8011757-26.2016.8.11.0028, no qual as partes entabularam 

acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE, pode-se 

confirmar que este processo trata-se da mesma parte e mesma unidade 

consumidora dos autos 8011757-26.2016.8.11.0028, cujo acordo fora 

realizado no dia 23/05/2016, com comprovante de pagamento através de 

depósito em favor do patrono nos autos, datado de 17/06/2016, Dr. 

Relindes Gomes da Silva Magalhães. Devidamente homologado por 

sentença. Diante dos fatos, acolho a preliminar, com base na confirmação 

de coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura 

jurídica da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 

da lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011275-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELINE ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011275-44.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOELINE ARRUDA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, 

acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 
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contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 
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Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011452-08.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WAGNER MENDES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 40 dias, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que, também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão 

de caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o 

dano moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 
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prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010833-78.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NADIRENE GONCALVES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 
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testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, por vários dias, acarretando 

diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que, também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão 

de caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o 

dano moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 
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prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012210-84.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIANE 

NUNES DE SOUZA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 
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assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 
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transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012465-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA VIRGINIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012465-42.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GONCALINA VIRGINIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide Mesmo que ausente à parte 

Reclamante na audiência de tentativa de conciliação, o feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e fatos que geraram 

grande repercussão nesta Cidade e Comarca, as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 
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correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

W I L L I A N  S A N T O S  D A M A C E N O  J U I Z  L E I G O 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012109-47.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: NEIZE FELICIDADE DE PAULA CORREA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 
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conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 
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Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juíz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012177-94.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL SILVA MINAS NOVAS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, 

acarretando diversos transtornos ao requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 
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mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 
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da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014051-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.
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Processo Número: 8014060-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERZA BERNARDA SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019445-39.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEODNEI IVANILDO DE ARRUDA BARROS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta 

por CLEODNEI IVANILDO DE ARRUDA BARROS em desfavor de BANCO 

DO BRASIL SA. Narra a inicial que a parte requerente não realizou 

empréstimos e que os débitos cobrados seriam indevidos, sendo um no 

valor de R$ 345,29 (trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), outro no valor de R$ 274,96 (duzentos e setenta e quatro reais 

e noventa e seis centavos) e outro no valor de R$ 1.265,76 (mil duzentos 

e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Pleiteia a declaração 

da negativa de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da relação jurídica 

entre as partes, juntando provas robustas que indicam a existência e a 

validade do negócio jurídico. A requerida prova que os empréstimos foram 

contratados através de sistema CDC – empréstimo, assim como foram 

creditados valores na conta do autor 2764-2 / 65.898-7, insta pontuar, que 

a reclamada acosta documentação de abertura de conta e extratos dos 

empréstimos. Não havendo a responsabilização de reparação em danos 

morais, já que houve a contratação dos serviços de forma lícita. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a contratação dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades 

pactuadas. Desse modo, levando em consideração os documentos 

juntados à defesa que indicam valores não pagos, necessário o 

reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante 

no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que 

justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para: REVOGO a tutela deferida no movimento n° 8608422. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019343-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018562-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GRACIELE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018562-92.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JULIA GRACIELE DA SILVA 

LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JULIA GRACIELE DA SILVA LEITE em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora - UC n. 

6/3987591 e, entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de 

contestação arguiu a preliminar de coisa julgada com base no art. 485, V 

do CPC, tendo em vista que outra parte requerente ajuizou ação idêntica 

sendo a titular da UC n. 6/3987591, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o n. 8011177-93.2016.8.11.0028, no qual as partes 

entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE, 

pode-se confirmar que este processo trata-se da mesma parte e mesma 

unidade consumidora dos autos 8011177-93.2016.8.11.0028, cujo acordo 

fora realizado no dia 04/04/2016, com comprovante de pagamento através 

de depósito em favor do patrono nos autos, datado de 19/04/2016, Dra. 

Adriane de Lima Martins. Devidamente homologado por sentença. Diante 

dos fatos, acolho a preliminar, com base na confirmação de coisa julgada. 

ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa 

julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019154-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019154-39.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARCIONEI CONCEICAO DA CRUZ em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora - UC n. 

6/11639836, e, entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de 

contestação arguiu a preliminar de coisa julgada com base no art. 485, V 

do CPC, tendo em vista que outra parte requerente ajuizou ação idêntica 

sendo a titular da UC n. 6/11639836, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o n. 8017538-29.2016.8.11.0028, no qual as partes 

entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE, 

pode-se confirmar que este processo trata-se da mesma parte e mesma 

unidade consumidora dos autos 8017538-29.2016.8.11.0028, cujo acordo 

fora realizado no dia 07/12/2017, com comprovante de pagamento através 

de depósito em favor do patrono nos autos, datado de 28/12/2017, Dr. 

Vinicius Falcão de Arruda. Devidamente homologado por sentença. Diante 

dos fatos, acolho a preliminar, com base na confirmação de coisa julgada. 

ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa 

julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019096-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI CONCEICAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019096-36.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIONEI CONCEICAO DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARCIONEI CONCEICAO DA CRUZ em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora - UC n. 

6/3973964, e, entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de 

contestação arguiu a preliminar de coisa julgada com base no art. 485, V 

do CPC, tendo em vista que outra parte requerente ajuizou ação idêntica 

sendo a titular da UC n. 6/3973964, distribuída no Juizado Especial Cível 

desta Comarca, sob o n. 8010663-77.2015.8.11.0028, no qual as partes 

entabularam acordo no valor de R$ 1.300,00. Consultando o sistema PJE, 

pode-se confirmar que este processo trata-se da mesma parte e mesma 

unidade consumidora dos autos 8010663-77.2015.8.11.0028, cujo acordo 

fora realizado no dia 09/05/2016, com comprovante de pagamento através 

de depósito em favor do patrono nos autos, datado de 03/06/2016, Dr. 

Marcio Ribeiro Rocha. Devidamente homologado por sentença. Diante dos 

fatos, acolho a preliminar, com base na confirmação de coisa julgada. 

ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa 

julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSINETE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011351-68.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSSINETE DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 
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para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011346-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DEIVID BENEDITO GERMANO 

DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 
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nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011326-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO DE DEUS MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 
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fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013192-98.2017.8.11.0028. REQUERENTE: HERACLIO OLIVEIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Rejeito a preliminar 

quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, 

uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a 

análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 
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assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 
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transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015995-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL MULTISEGMENTOS CREDISTORE - NAO PADRONIZADOS NPL -I 

(REQUERIDO)

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011784-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011784-72.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ISMAEL DIAS DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 
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falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-90.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAILTON PEDRO SALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012360-65.2017.8.11.0028
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012360-65.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA MAISA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 757 de 839



Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012350-21.2017.8.11.0028. REQUERENTE: RODRIGO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 
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dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 
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mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011784-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011784-72.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ISMAEL DIAS DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 
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segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 13:00 horas.
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TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012314-76.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDIA MARIA DE 

LACERDA CINTRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 
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caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 
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instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DETERMINO o cadastro do patrono do polo passivo. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012359-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIONEY FRANCISCO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 
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1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DETERMINO o cadastro do patrono no polo passivo. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ALVES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))

Adílio Henrique da Costa OAB - DF26651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 13:10 horas.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013995-81.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDSOM MARQUES DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 
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da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 
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consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014008-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUZIA DE CAMPOS CURADO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
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ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 
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não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012575-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012575-41.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARLENE PORTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 
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moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 13:30 horas.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013563-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANA LOPES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 
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contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 
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instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012595-32.2017.8.11.0028
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ROSANY DOMINGAS DE PAULA CORREA (REQUERENTE)
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Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 
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consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012584-03.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CELSO BETO LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 
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para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012583-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO OGESINO 

DUARTE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 
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nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014241-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014241-77.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIS MICHEL DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., requerendo a instituição bancária 

seja compelida ao pagamento de indenização por danos morais em razão 

de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Ressalta-se que o presente feito, refere-se a interesse de menor, tendo 

como titular da conta corrente/poupança o incapaz, o qual deveria ser 

representado por um responsável, assim como descrito proposta de 

abertura da conta corrente/poupança. Em que pese ter comparecido na 

audiência de conciliação, acompanhado por sua avó Celia, a qual declarou 

ter a guarda do menor. Não foi apresentada e /ou juntado o temo de 

guarda. A extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no 

artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 8º caput da lei dos juizados especiais é a 

medida que se impõe. Corroborando, com a informação a lei dos juizados 

especiais, Lei n. 9099/95, em seu artigo 8º, descreve quem NÃO poderá 

figurar como parte: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Havendo 

interesse de menor, os autos devem ser intentado perante a Vara Cível eis 

que não podem ser parte no Juizado Especial Cível, menores ou 

incapazes. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho 

que a pretensão posta no pedido inicial não comporta acolhimento, por 

ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC c/c art. 8 º 

da lei 9099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PROCESSO n. 

8010393-19.2016.8.11.0028 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DURVALINA MARQUES DA SILVA Endereço: Avenida 

ANIBAL DE TOLEDO, 2111, BOM PASTOR, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A Endereço: Rua MANOEL DOS 

SANTOS COIMBRA, 184, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação 

no prazo legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: , a ser realizada na sede deste juízo, 

no endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 24 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8016158-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 
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intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 060/2018-DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art. I - EXONERAR a Sra. FERNANDA LEAL BARBOSA, brasileira, 

portadora do RG n°. 21.156.817-5 DETRAN/RJ e CPF 086.335.396-75, do 

cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta 

Comarca - Grupo Operacional PDA - CNE - VII I, com efeitos a partir da 

publicação desta.

 Art. II - NOMEAR a Sra. FERNANDA LEAL BARBOSA, brasileira, portadora 

do RG n°. 21.156.817-5 DETRAN/RJ e CPF 086.335.396-75, para exercer o 

cargo de Assessora de Gabinete I do Gabinete da Terceira Vara desta 

Comarca - Grupo Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá se assinado e 

editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte, 24 de outubro de 2018

 Daniel de Sousa Campos

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 061/2018-DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 NOMEAR a Sra. FERNANDA DE FREITAS FIGUEIREDO, brasileira, 

portadora do RG n°. 20657048 SSP/MT e CPF 031.172.111.79, para 

exercer o cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete da Segunda 

Vara desta Comarca - Grupo Operacional PDA - CNE - VIII, com efeitos a 

partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá se 

assinado e editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte, 24 de outubro de 2018

Daniel de Sousa Campos

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000173-17.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS ajuizou 

a presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para 

concessão de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que é segurado especial 

da Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Regularmente citada, a autarquia ré apresentou 

contestação (fls. 52/65). Impugnação às fls. 66/69. Realizada a audiência 

de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas (fls. 75/76). 

A parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o relatório. Decido. 

Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, 

interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões 

prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise 

detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos 

de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que 

o tempo de serviço, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, só produzirá efeito quando baseado em início de prova 

material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 e Súmula 149/STJ). No 

caso em tela, a parte autora nasceu em 15.08.1957 (fl. 33) e completou em 

2017 a idade de 60 anos, adimplindo a carência, prevista no art. 142 da Lei 

nº 8.213/91, de 180 meses. No tocante à prova do labor rural, verifica-se 

a presença de início razoável de prova escrita, contemporânea ao período 

de carência, mediante a apresentação em juízo do seguinte documento: a) 

Certidão de Filiação de Domínio, comprovando que, na data 31/01/1989, o 

autor e esposa adquiriram o lote rural de nº 15, localizado no Loteamento 

Rural Anajá, Distrito Anajanopolis, município de Pedro Afonso – TO– 

fls.13/14; b) Certidão do INCRA, atestando que o requerente foi assentado 

no Projeto de Assentamento PA Uirapuru, localizado no município de Porto 

Alegre do Norte-MT, no período compreendido entre 22/02/2006 a 

20/09/2012 – fl. 15; c) Certidão do INCRA, atestando que o requerente é 

assentado no Projeto de Assentamento PA Independente I, localizado no 

município de Confresa-MT, desde 20/09/2012 a 20/0, local onde 

desenvolve atividades em regime de economia familiar – fl. 16; d) Notas 

fiscais de aquisições de vacinas e/ou produtos agrícolas em nome do 

autor, cujo endereço é na zona rural, emitidas nos de 2007 e 2009 a 2017 

- fls. 18/28; c) Cópia da CNIS a esposa do requerente, em que consta que 

está aposentada por idade rural desde 16/07/2012 – fls. 62/63. 

Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de instrução 

e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a parte 

autora desempenhou labor rural, por período superior ao da carência 

exigida e em regime de economia familiar: A testemunha Jocelino Alves 

Ribeiro declarou, em juízo, que conhece o requerente desde 1998; que o 

requerente sempre foi trabalhador rural; que, quando conheceu, o 

requerente morava no Estado de Tocantins em uma propriedade rural, 

localizada no município de Pedro Afonso-TO; que plantava abóbora e 

mandioca; que criava galinha, porco e gado (15 cabeças) para própria 

subsistência dele e da família; que não tinha ajuda de terceiros ou 

contratava empregados; que na propriedade rural não tinha maquinários, 

sendo o serviço manual; que em 2003 o requerente mudou-se para o 

Estado de Mato Grosso e comprou uma área rural no Setor Reunidas, 

município de Confresa; que na sequência vendeu e comprou a 

propriedade rural em que o requerente mora atualmente, localizada no 

Assentamento INDEPENDE I, também no município de Confresa, de 

aproximadamente 10 alqueires; que planta milho, feijão e arroz; que cria 

galinha, porco e gado para própria sobrevivência; que tem uma 

motocicleta.– fl. 76. A testemunha Luzinete Gomes dos Reis disse, em 

juízo, que conhece o requerente desde 1998; que o requerente sempre foi 

trabalhador rural; que, quando conheceu, o requerente morava no Estado 

de Tocantins em uma propriedade rural, localizada no município de Rio 

Sono-TO; que plantava arroz e melancia; que criava galinha, porco e gado 

para própria subsistência dele e da família; que não tinha ajuda de 

terceiros ou contratava empregados; que na propriedade rural não tinha 

maquinários, sendo o serviço manual; que em 2003 o requerente 

mudou-se para o Estado de Mato Grosso e comprou uma área rural no 

Setor Reunidas, município de Confresa; que na sequência vendeu e 

comprou a propriedade rural em que o requerente mora atualmente, 

localizada no Assentamento INDEPENDE I, também no município de 

Confresa; que planta pimenta e melancia; que cria galinha, porco e gado 

para própria sobrevivência; que tem uma motocicleta – fl. 76. Assim 

sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova 

documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, deve ser 

reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria por idade, 

no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 
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487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por 

Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo 

inicial em 21.08.2017 – fl. 34, data do indeferimento administrativo. Quanto 

à atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001115-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZENATA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS FELIX DAMASCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001115-49.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ZENATA FERREIRA DE MORAIS REQUERIDO: JONATAS 

FELIX DAMASCENO Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se 

com os cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000927-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAUBENIDES SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

JOELCIO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000927-56.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA REQUERIDO: 

JOELCIO VILELA DE CARVALHO, DAUBENIDES SILVA DE PAULA 

Considerando a petição retro, redesigno audiência para o dia 04 de 

Dezembro de 2018, às 15h30min (horário oficial de MT). Intimem-se e 

comunique-se ao juízo deprecante.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000927-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAUBENIDES SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

JOELCIO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000927-56.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA REQUERIDO: 

JOELCIO VILELA DE CARVALHO, DAUBENIDES SILVA DE PAULA 

Considerando a petição retro, redesigno audiência para o dia 04 de 

Dezembro de 2018, às 15h30min (horário oficial de MT). Intimem-se e 

comunique-se ao juízo deprecante.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001014-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VERA LUCIA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TED JONES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001014-12.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, VERA LUCIA 

PEREIRA ALVES REQUERIDO: TED JONES EVANGELISTA DE OLIVEIRA 

Tendo em vista a nova data informada para realização da audiência no 

Juízo deprecante, conforme juntada retro, cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001123-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. M. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001123-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RENATO ALVES DA SILVA SEVALLO RÉU: ANA FLAVIA 

MARTINS SEVALLO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino 

a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de anexar aos autos documentos pessoais 

do autor, tal como comprovar a real impossibilidade de arcar com as 

custas do processo, devendo ser juntada aos autos declaração de 

imposto de renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira do requerente, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001108-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001108-57.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JANETE PEREIRA DIAS REQUERIDO: ADAO ALVES BUENO 

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, especialmente pelo patrimônio informando na inicial, eis que 

acostou, tão somente, declaração de hipossuficiência, devendo ser 

juntada aos autos declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou 

outro documento que comprove a hipossuficiência financeira da 

requerente, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, 

certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001104-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001104-20.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de carta precatória 

oriunda da comarca de Rondonópolis/MT, para oitiva das testemunhas 

MARCELO DA SILVA PIAGEM, WILLIAN SANTANA DE AMORIM e 

MARCELLO HENRIQUE MAIDAME. Assim sendo, designo audiência para o 

dia 04 de dezembro de 2018, às 16h15mim (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso) para cumprimento da missiva. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001104-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001104-20.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de carta precatória 

oriunda da comarca de Rondonópolis/MT, para oitiva das testemunhas 

MARCELO DA SILVA PIAGEM, WILLIAN SANTANA DE AMORIM e 

MARCELLO HENRIQUE MAIDAME. Assim sendo, designo audiência para o 

dia 04 de dezembro de 2018, às 16h15mim (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso) para cumprimento da missiva. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS OAB - PB16502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. (RÉU)

C. H. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000889-44.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RUBISMAR JOSE DOS SANTOS RÉU: CARLOS HENRIQUE 

ARAÚJO DA SILVA, GLEICIANE ARAUJO DA SILVA Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. Quanto ao pedido liminar, o dever de 

prestar alimentos nas relações familiares está previsto no artigo 1.694, 

caput, do Código Civil. Outrossim, é cediço que os alimentos devem ser 

fixados dentro do binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade 

de quem os deve prestar, ou nos termos da lei “na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 

1.694, §1º, do CC). No caso em apreço, extrai-se que a presente 

revisional se originou em virtude da sentença prolatada nos autos de 

código 52889, que tramitou na 2ª vara desta Comarca, tendo ocorrido o 

trânsito em julgado em 03.08.2018, cujo valor dos alimentos foi 

determinado no montante de 20 % da remuneração do requerido, a ser 

descontado diretamente em folha de pagamento. Contudo, pleiteia o 

alimentante, ora autor, a revisão desse percentual sob alegação de que 

possui outros 08 (oito) filhos, sendo que estes percebem, a título de 

pensão alimentícia o importe de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, e que o 

valor pago exclusivamente ao alimentante da presente demanda, é 

exorbitante e desproporcional aos demais filhos. Pois bem. Em que pese 

às alegações do requerente, tais fatos, por si só, não são suficientes, 

para, em sede de cognição sumária, embasarem o deferimento da liminar a 

fim de minorar o valor dos alimentos ao patamar de aproximadamente 5% 

do salário base do requerido, na medida em que, para que o encargo 

alimentar seja revisado, deve haver prova segura da efetiva modificação 

da renda de quem paga e/ou a necessidade de quem os recebe, o que, a 

priori, não restou demonstrado no feito, o que poderá ser comprovado 

durante a instrução processual. Ante o exposto e atento ao melhor 

interesse da criança, INDEFIRO o pedido liminar. Diante do que dispõe o 

art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Intime-se pessoalmente a parte autora. O polo passivo será 

citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001125-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FRACASSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001125-93.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ROSENY FRACASSO DA SILVA RÉU: NORTE SUL REAL 

DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. Nos termos do art. 

334, do NCPC, cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente 

para a audiência de conciliação, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 

2018, às 14h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000910-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBERT WERNER WENDLAND (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000910-20.2018.8.11.0059. 

ORDENANTE: CLEUBERT WERNER WENDLAND ORDENADO: LUCINEIDE 

RIBEIRO DA SILVA Cumprida a finalidade, devolva-se a instância superior 

com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000843-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILTANIA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DINIZ DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000843-55.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GILTANIA ARAUJO DOS SANTOS RÉU: SUELI DINIZ DOS 

SANTOS Tendo em vista que a parte autora é assistida pela Defensoria 

Pública, bem como o fato de a requerida não possuir condições de 

constituir advogado, DEFIRO o pedido retro. Desse modo, nomeio o Dr. 

Rubens Alves Júnior, OAB/MT n. 22.141/A, o qual deverá ser intimado da 

presente nomeação e para apresentação de contestação, cujo prazo se 

iniciará após sua devida intimação da presente decisão. Com a juntada da 

contestação, intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação. Em seguida, independentemente de nova conclusão, abra-se 
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vista ao Ministério Público. Por fim, tornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000775-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYTHON RULIM CALACA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000775-08.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: RENATO SILVA VASCONCELOS EXECUTADO: GLEYTHON 

RULIM CALACA Trata-se de ação execução de título extrajudicial, 

proposta RENATO SILVA VASCONCELOS em face de GLEYTON RULIN 

CALAÇA, todos qualificados nos autos. Após o protocolo da inicial, a 

parte exequente pugnou seja deferido o pedido de recolhimento de custas 

ao final, o que foi indeferido. Em seguida, requereu seja deferido o 

parcelamento das custas processuais, alegando que se encontra em 

dificuldade financeira, especialmente pelo negócio jurídico entabulado com 

o ora executado. Pois bem. Considerando o pedido do exequente, bem 

como diante do alto valor da causa, verifica-se a impossibilidade da parte 

em arcar com pagamento do valor integral das custas processuais, sendo 

assim nos termos do §6º, do art. 98, do CPC, DEFIRO o pedido de 

parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais. 

Condiciono o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. 

Com o pagamento da primeira parcela, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001103-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001103-35.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARCIA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: VALDINEZ ALVES 

CRUZ Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim proceder a inclusão do pai registral do menor, qual 

seja, José Filho de Sousa Barros no polo passivo da demanda 

(qualificações pessoais e endereço atualizado). Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000301-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Z. F. D. A. (REQUERENTE)

J. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000301-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ZELIA FERREIRA DE ANDRADE, JOSE ADELIO ALVES 

ZÉLIA FERREIRA DE ANDRADE e JOSÉ ADÉLIO ALVES, por meio de 

advogado constituído, ajuizaram ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável cumulada com partilha de bens, já qualificados nos autos. 

Juntou os documentos de fls. 12/20. Determinada a emenda a inicial para 

comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, os 

autores informaram que em razão de inúmeras mudanças de domicilio 

perderam as documentações, restando apenas o que foi acostado com a 

inicial. Os autos retornaram conclusos. É o relato. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que os autores informaram que durante a constância da 

união estável, constituíram como patrimônio: dois imóveis residenciais, 

ambos na Cidade de Confresa/MT; uma parte de terras rurais (total de 02 

alqueires), situada no município de Rio Verde/GO e um veículo Ford Ka. 

Desse modo, os autores atribuíram o valor da causa como sendo de R$ 

580.000,00 (quinhentos e oitenta e mil reais). Para comprovar fazer jus 

aos benefícios da justiça gratuita, os autores anexaram ao feito 

declaração de hipossuficiência, declaração de autônomo de José Adélio 

Alves e Extrato de pagamento informando que Zélia Ferreira de Andrade é 

aposentada pelo INSS. Contudo, tendo em vista o montante a ser 

partilhado, bem como os parcos documentos juntados, vislumbro que não 

se enquadra como beneficiário da assistência judiciária, ressaltando que a 

declaração de hipossuficiência tem presunção relativa do estado de 

miserabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVADA DECLARAÇÃO – 

SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 

STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – REJEITADO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser 

afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a 

hipossuficiência. 3. A exigência de prequestionamento para a interposição 

de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais. 4. Decisão monocrática 

mantida” (TJMT, AgR35434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016). Insta frisar que, conforme o caso, desde que a parte 

comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais em 

parcela única, o §6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de 

parcelamento das custas processuais. Ante o exposto, sem mais 

delongas, INDEFIRO a gratuidade requerida e pagamento de custas ao final 

e determino a intimação dos autores, por intermédio do advogado, para, no 

prazo de 15(quinze) dias, pagar as custas e despesas processuais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC) ou, caso queira, pugnar seja deferido o parcelamento 

delas. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000877-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PRIMO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO WARLEY AMARAL OAB - GO42639 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIER FELES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000877-30.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RAFAEL PRIMO FERREIRA REQUERIDO: AIER FELES 

FERREIRA Tendo em vista que, mesmo intimado, o requerente não 

recolheu o necessários, consoante certidão retro, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000832-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Trata-se de ação 

previdenciária em que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação. Em 

seguida, a parte autora, apresentou impugnação. Vieram-se os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes 
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de análise, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H45MIM (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LUCAS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000105-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA INES LUCAS ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL MARIA INEZ LUCAS ALVES ajuizou a presente ação na 

qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão de aposentadoria 

por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. 

Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência Social e 

preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado benefício. 

Juntou os documentos de fls. 11/26. Regularmente citada, a autarquia ré 

apresentou contestação, oportunidade em que juntou extratos do CNIS em 

nome da autora (fls. 30/45). Mesmo intimado, o autor não apresentou 

impugnação fl. 46. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas (fls. 50/51). A parte autora ofertou alegações 

finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 

requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

05.06.1958 (fl. 22) e completou em 2013 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Nota fiscal em nome 

do filho da autora, referente a compra de produtos rurais/vacinas, emitidas 

nos anos de 2015 a 2017 – fls.11/16; b) Fatura de energia elétrica em 

nome da autora, constando endereço na zona rural – fl.17; c) Certidão de 

casamento realizado em 03.08.1974, em que consta a profissão de 

lavrador do esposo da requerente – fl.23; d) Certidões de nascimento dos 

filhos da autora, Rozana Aparecida Alves, Ronivaldo Domingos Alves e 

Ormindo Lucas Alves, nascidos em 10.11.1975, 09.08.1977 e 30.08.1980, 

respectivamente, todas constando a profissão de lavrador do esposo da 

requerente; e) Cópia da CNIS do esposo da autora, em se verifica que 

está aposentado por invalidez como segurado especial desde 01/01/2004 

– fl.41. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de 

instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a 

parte autora desempenhou labor rural, por período superior ao da carência 

exigida e em regime de economia familiar: A testemunha Ronisvon Alves 

Dutra declarou, em juízo, que conhece a requerente desde 2010; que são 

vizinhos de assentamento; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; 

que a requerente desde 2010 mora na propriedade rural do filho, Orminio, 

localizada no assentamento PA BRASIPAIVA, no município de Santa Cruz 

do Xingu, de aproximadamente 50 hectares; que na referida propriedade 

residem apenas a autora e seu marido, Sr. Sebastião; que plantam 

hortaliças; que criam porco, galinha e gado (10 cabeças); que não tem 

ajuda de terceiros ou contratam empregados; que na propriedade rural 

não tem maquinários; que não possui veículos; que a referida propriedade 

fica 40 Km de Santa Cruz do Xingu. A testemunha Daniela Augusta da 

Silva disse, em juízo, que conhece a requerente desde 2010; que são 

vizinhos de assentamento; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; 

que a requerente desde 2010 mora na propriedade rural localizada no 

assentamento PA BRASILPAIVA, no município de Santa Cruz do Xingu, de 

aproximadamente 10 alqueires; que na referida propriedade residem 

apenas a autora e seu marido, Sr. Sebastião; que plantam hortaliças; que 

criam porco, galinha e gado (10 cabeças); que não tem ajuda de terceiros 

ou contratam empregados; que na propriedade rural não tem maquinários; 

que não possui veículos; que a referida propriedade fica 40 Km de Santa 

Cruz do Xingu. Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 01.08.2016 (fl. 19), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001136-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO PEREIRA LIMA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (ORDENADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001136-25.2018.8.11.0059. 

ORDENANTE: EUGENIO PEREIRA LIMA ORDENADO: FAZENDA PUBLICA 

MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE Trata-se de Carta de Ordem 

oriunda da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso – 

TJMT, a fim de proceder à intimação do Prefeito do Município de Canabrava 

do Norte/MT. Cumpra-se, com URGÊNCIA, conforme determinado. Após, 

devolva-se a instância superior com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45948 Nr: 1759-82.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Divino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo schwingel - 

OAB:21100/MT, Marcos Andre Schwingel - OAB:MT8957, Nelton 

Schwingel - OAB:14175-A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA por dano ambiental, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOSÉ DIVINO DOS SANTOS.

Após regular tramite processual, as partes noticiam haver celebrado 

Termo de Compromisso Responsabilidade e Ajustamento de Conduta 

(“TAC”) e pediram a sua homologação (fls.59/62).

É o necessário. Fundamento. Decido.

Da análise do acordo entabulado nos autos, sob a forma de “Termo de 

Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta”, verifico que 

as partes que nele figuram são pessoas maiores e capazes, o objeto da 

avença é lícito, sendo que a forma eleita pelos transatores para pôr fim à 

demanda é admitida pelo ordenamento jurídico vigente.

 Ressalto ainda que nos termos da lei material civil – CC, art. 840, é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas.

 Ante o exposto, para que o termo de acordo colacionado aos autos 

possua força de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, III do 

NCPC/2015, HOMOLOGO a avença de fls. 59/62, o que faço com 

fundamento no NCPC/2015, art. 487, III, b.

Custas processuais pelo réu e sem honorários.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41790 Nr: 1517-60.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Decisão

Defiro o pedido retro.

Intime-se o requerido, para, no prazo de 10 dias, fornecer os documentos 

requeridos pelo Parquet na manifestação retro.

Com a juntada, abra-se nova vista ao MPE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 692-48.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Aloísio Babinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Willamon Milhomem da Silva, 

Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal, Santa Luzia, 

alcunha "Santinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Valter da Silva Costa 

em face de Ricardo Aloíso Babinski, já qualificados nos autos.

 Mesmo intimado, o executado não efetuou o pagamento do débito, razão 

pela qual o exequente pugnou seja deferido o pedido de penhora online 

através do sistema Bacenjud. O pedido foi deferido e o valor foi 

bloqueado.

 Em seguida, o executado foi intimado através dos advogados constituídos 

para manifestar sobre o bloqueio realizado e nada requereu no feito.

 Após, o exequente forneceu os dados bancários e requereu o 

levantamento do valor bloqueado.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, conforme alvará em anexo, 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo o 

processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64170 Nr: 972-48.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILDA DIAS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:101.856 - 

SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Expedido alvará eletrônico, conforme comprovante em anexo, cumpra-se 

as demais determinações contidas na sentença.

 Outrossim, intime-se o banco autor para, no prazo de 10 dias, procedar 

baixa do gravame do veículo, juntando-se, na sequência, comprovante 

nos autos.

Após, com as referidas informações, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44484 Nr: 434-72.2013.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdSA, KFSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora 

pessoalmente, no endereço fornecido na fl.61-v, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito (contratar novo advogado (a) visto a 

renúncia da antiga procuradora ou procurar a Defensoria Pública, caso 

não possua condições financeiras de contratar novo patrono), sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67400 Nr: 2162-46.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENISE ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 DECISÃO

 Mantenham-se os autos conclusos para prolaçaõ de decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45722 Nr: 1528-55.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Antonia Caixeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio F. Arruda Montenegro - 

OAB:15.329 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rina de Oliveira Campbell 

Pena - OAB:GO 18.582, Valéria de Bessa Castanheira Leão - 

OAB:GO 17.872

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para consolidar a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido em favor da 

parte autora, autorizando a venda extrajudicial do veículo. CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), segundo 

apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 596 Nr: 241-14.2000.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Soares da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Ribas - OAB:2793, 

Amauri Martins Fontes - OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Intime-se o requerente da sentença prolatada por edital.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12424 Nr: 965-37.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rocha de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Caetano da Silva - 

OAB:29850/GO, Leandro de Sousa Mendes - OAB:23518/GO, Mônica 

de Souza Mendes - OAB:23309/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Despacho

Quanto ao teor da certidão da certidão retro, manifeste-se a exequente no 

prazo de 10 dias.

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 3830 Nr: 930-53.2003.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. O. Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 Despacho

 Altere-se o tipo de ação para execução fiscal.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade de fls. 111/117.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596 Nr: 241-14.2000.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Soares da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Ribas - OAB:2793, 

Amauri Martins Fontes - OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO SOARES DA COSTA, Cpf: 

78564158191, Rg: 447233, Filiação: Sebastião Sardinha da Costa e Lázara 

Soares da Costa, data de nascimento: 10/07/1945, brasileiro(a), natural de 

Anicuns-MT, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Cuida-se de ação de interdição manejada por João 

Soares da Costa em face de seu irmão Antônio Soares da Costa.A 

decisão de fls. 13 determinou a intimação do interditando para o 

interrogatório.Às fls. 25 foi realizado o interrogatório do interditando.O 

exame pericial foi acostado às fls. 94/97.O Ministério Público se 

manifestou favorável à interdição.É o relatório.Decido.O feito está apto a 

ser julgado no estado em que se encontra, já que entendo que o cerne da 

questão não precisa de dilação probatória, tratando-se de questão apenas 

e tão somente de direito, nos exatos termos do art. 330, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil.Ingressando desde já ao mérito em virtude da 

ausência de preliminares, vejo que a presente pretensão grafada na ação 

é procedente, senão vejamos.O interditando deve ser interditado, pois, 

como se vê nos autos não possui a mínima aptidão mental para conduzir a 

sua vida nos atos civis e laborativos, a se extrair do termo de 

interrogatório realizado em juízo, assim como pelo laudo pericial do 

INSS.No que se porta a legitimidade ativa ad causam, não emerge dúvida 

alguma de que o irmão do interditando é parte legítima, segundo redação 

do art. 1.768, inciso II, segunda parte, do Código Civil. A Lei 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 - Novo Código Civil-, em seus artigos 3º e 1.767 

considera absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil quem não tiver o necessário discernimento para sua prática, por 

enfermidade ou por deficiência mental. Nesta esteira, transcreve-se o art. 

3º, inciso II, do Código Civil:“Art. 3o São absolutamente incapazes de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil:[...]II - os que, por enfermidade 

ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 

prática desses atos;”Adiante, o art. 1.767, incisos I e III, do mesmo diploma 

reza que:“Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil;Lamentavelmente é o caso do 

interditando, que, pelo noticiado e verificado, necessita de auxílio para 

locomoção, além de não possuir suficiente capacidade de se expressar e 

entender o mundo em que vive.Pela semelhança na natureza e identidade 

na finalidade o legislador determina que se apliquem regras concernentes 

à tutela, conforme o disposto no artigo 1.774, do Código Civil.Isto posto, 

com embasamento legal no art. 269, inciso I, combinado com o art. 329 e 

art. 330, inciso I e II, todos do Código de Processo Civil corroborados com 

os arts. 3º, inciso II, 1.767, incisos I, ambos do Código Civil, julgo 

procedente a pretensão grafada na inicial, e por corolário, decreto a 

interdição do requerido Antônio Soares da Costa, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 
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forma do artigo 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com o artigo 1.775, § 3º, 

do Código Civil, NOMEIO-LHE como curador o senhor João Soares da 

Costa.Nos termos do capítulo 6, seção 10, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após a inscrição da sentença, 

i n t i m e m - s e  o s  c u r a d o r e s  a  f i r m a r e m 

compromisso.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público Estadual acerca da sentença.Concretizadas as determinações 

acima, arquivem-se com as anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Weslei Alves de Lima, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 23 de outubro de 2018

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001107-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON MOTA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001107-72.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NAILTON MOTA DE AZEVEDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia 

requerida, por intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), 

para, querendo, apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação. Após, tornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001125-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FRACASSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001125-93.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ROSENY FRACASSO DA SILVA RÉU: NORTE SUL REAL 

DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. Nos termos do art. 

334, do NCPC, cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente 

para a audiência de conciliação, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 

2018, às 14h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000843-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILTANIA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DINIZ DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000843-55.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GILTANIA ARAUJO DOS SANTOS RÉU: SUELI DINIZ DOS 

SANTOS Tendo em vista que a parte autora é assistida pela Defensoria 

Pública, bem como o fato de a requerida não possuir condições de 

constituir advogado, DEFIRO o pedido retro. Desse modo, nomeio o Dr. 

Rubens Alves Júnior, OAB/MT n. 22.141/A, o qual deverá ser intimado da 

presente nomeação e para apresentação de contestação, cujo prazo se 

iniciará após sua devida intimação da presente decisão. Com a juntada da 

contestação, intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação. Em seguida, independentemente de nova conclusão, abra-se 

vista ao Ministério Público. Por fim, tornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000775-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYTHON RULIM CALACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000775-08.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: RENATO SILVA VASCONCELOS EXECUTADO: GLEYTHON 

RULIM CALACA Trata-se de ação execução de título extrajudicial, 

proposta RENATO SILVA VASCONCELOS em face de GLEYTON RULIN 

CALAÇA, todos qualificados nos autos. Após o protocolo da inicial, a 

parte exequente pugnou seja deferido o pedido de recolhimento de custas 

ao final, o que foi indeferido. Em seguida, requereu seja deferido o 

parcelamento das custas processuais, alegando que se encontra em 

dificuldade financeira, especialmente pelo negócio jurídico entabulado com 

o ora executado. Pois bem. Considerando o pedido do exequente, bem 

como diante do alto valor da causa, verifica-se a impossibilidade da parte 

em arcar com pagamento do valor integral das custas processuais, sendo 

assim nos termos do §6º, do art. 98, do CPC, DEFIRO o pedido de 

parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais. 

Condiciono o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. 

Com o pagamento da primeira parcela, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001132-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

RAFAELA CASTRO CAMELO LOBO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001132-85.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 110, da Lei 6.015/73, 

abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Com o retorno 

tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001120-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/O (ADVOGADO(A))

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA CUNHA SOUSA (REQUERIDO)

JAUBIS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001120-71.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: JAUBIS PEREIRA DA SILVA, BRENDA CUNHA 

SOUSA Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo 

CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revogação. A fim 

de melhor instruir o feito, DETERMINO que se expeça ofício à equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, para realização de estudo psicossocial na 

residência dos autores, Sr. Valdivino Oliveira da Silva e Sra. Maria José da 

Silva Pereira, no prazo de 10 dias, devendo ser anotado tudo que as 

profissionais entenderem relevante para o melhor interesse da infante. 

Com a juntada, conclusos para análise do pedido liminar. Intimem-se. 

Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000832-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Trata-se de ação 

previdenciária em que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação. Em 

seguida, a parte autora, apresentou impugnação. Vieram-se os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes 

de análise, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H45MIM (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000173-17.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS ajuizou 

a presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para 

concessão de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que é segurado especial 

da Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Regularmente citada, a autarquia ré apresentou 

contestação (fls. 52/65). Impugnação às fls. 66/69. Realizada a audiência 

de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas (fls. 75/76). 

A parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o relatório. Decido. 

Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, 

interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões 

prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise 

detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos 

de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que 

o tempo de serviço, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, só produzirá efeito quando baseado em início de prova 

material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 e Súmula 149/STJ). No 

caso em tela, a parte autora nasceu em 15.08.1957 (fl. 33) e completou em 

2017 a idade de 60 anos, adimplindo a carência, prevista no art. 142 da Lei 

nº 8.213/91, de 180 meses. No tocante à prova do labor rural, verifica-se 

a presença de início razoável de prova escrita, contemporânea ao período 

de carência, mediante a apresentação em juízo do seguinte documento: a) 

Certidão de Filiação de Domínio, comprovando que, na data 31/01/1989, o 

autor e esposa adquiriram o lote rural de nº 15, localizado no Loteamento 

Rural Anajá, Distrito Anajanopolis, município de Pedro Afonso – TO– 

fls.13/14; b) Certidão do INCRA, atestando que o requerente foi assentado 

no Projeto de Assentamento PA Uirapuru, localizado no município de Porto 

Alegre do Norte-MT, no período compreendido entre 22/02/2006 a 

20/09/2012 – fl. 15; c) Certidão do INCRA, atestando que o requerente é 

assentado no Projeto de Assentamento PA Independente I, localizado no 

município de Confresa-MT, desde 20/09/2012 a 20/0, local onde 

desenvolve atividades em regime de economia familiar – fl. 16; d) Notas 

fiscais de aquisições de vacinas e/ou produtos agrícolas em nome do 

autor, cujo endereço é na zona rural, emitidas nos de 2007 e 2009 a 2017 

- fls. 18/28; c) Cópia da CNIS a esposa do requerente, em que consta que 

está aposentada por idade rural desde 16/07/2012 – fls. 62/63. 

Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de instrução 

e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a parte 

autora desempenhou labor rural, por período superior ao da carência 

exigida e em regime de economia familiar: A testemunha Jocelino Alves 

Ribeiro declarou, em juízo, que conhece o requerente desde 1998; que o 

requerente sempre foi trabalhador rural; que, quando conheceu, o 

requerente morava no Estado de Tocantins em uma propriedade rural, 

localizada no município de Pedro Afonso-TO; que plantava abóbora e 

mandioca; que criava galinha, porco e gado (15 cabeças) para própria 

subsistência dele e da família; que não tinha ajuda de terceiros ou 

contratava empregados; que na propriedade rural não tinha maquinários, 

sendo o serviço manual; que em 2003 o requerente mudou-se para o 

Estado de Mato Grosso e comprou uma área rural no Setor Reunidas, 

município de Confresa; que na sequência vendeu e comprou a 

propriedade rural em que o requerente mora atualmente, localizada no 

Assentamento INDEPENDE I, também no município de Confresa, de 

aproximadamente 10 alqueires; que planta milho, feijão e arroz; que cria 

galinha, porco e gado para própria sobrevivência; que tem uma 

motocicleta.– fl. 76. A testemunha Luzinete Gomes dos Reis disse, em 

juízo, que conhece o requerente desde 1998; que o requerente sempre foi 

trabalhador rural; que, quando conheceu, o requerente morava no Estado 

de Tocantins em uma propriedade rural, localizada no município de Rio 

Sono-TO; que plantava arroz e melancia; que criava galinha, porco e gado 

para própria subsistência dele e da família; que não tinha ajuda de 

terceiros ou contratava empregados; que na propriedade rural não tinha 

maquinários, sendo o serviço manual; que em 2003 o requerente 

mudou-se para o Estado de Mato Grosso e comprou uma área rural no 

Setor Reunidas, município de Confresa; que na sequência vendeu e 

comprou a propriedade rural em que o requerente mora atualmente, 

localizada no Assentamento INDEPENDE I, também no município de 

Confresa; que planta pimenta e melancia; que cria galinha, porco e gado 
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para própria sobrevivência; que tem uma motocicleta – fl. 76. Assim 

sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova 

documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, deve ser 

reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria por idade, 

no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por 

Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo 

inicial em 21.08.2017 – fl. 34, data do indeferimento administrativo. Quanto 

à atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LUCAS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000105-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA INES LUCAS ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL MARIA INEZ LUCAS ALVES ajuizou a presente ação na 

qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão de aposentadoria 

por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. 

Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência Social e 

preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado benefício. 

Juntou os documentos de fls. 11/26. Regularmente citada, a autarquia ré 

apresentou contestação, oportunidade em que juntou extratos do CNIS em 

nome da autora (fls. 30/45). Mesmo intimado, o autor não apresentou 

impugnação fl. 46. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas (fls. 50/51). A parte autora ofertou alegações 

finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 

requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

05.06.1958 (fl. 22) e completou em 2013 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Nota fiscal em nome 

do filho da autora, referente a compra de produtos rurais/vacinas, emitidas 

nos anos de 2015 a 2017 – fls.11/16; b) Fatura de energia elétrica em 

nome da autora, constando endereço na zona rural – fl.17; c) Certidão de 

casamento realizado em 03.08.1974, em que consta a profissão de 

lavrador do esposo da requerente – fl.23; d) Certidões de nascimento dos 

filhos da autora, Rozana Aparecida Alves, Ronivaldo Domingos Alves e 

Ormindo Lucas Alves, nascidos em 10.11.1975, 09.08.1977 e 30.08.1980, 

respectivamente, todas constando a profissão de lavrador do esposo da 

requerente; e) Cópia da CNIS do esposo da autora, em se verifica que 

está aposentado por invalidez como segurado especial desde 01/01/2004 

– fl.41. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de 

instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a 

parte autora desempenhou labor rural, por período superior ao da carência 

exigida e em regime de economia familiar: A testemunha Ronisvon Alves 

Dutra declarou, em juízo, que conhece a requerente desde 2010; que são 

vizinhos de assentamento; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; 

que a requerente desde 2010 mora na propriedade rural do filho, Orminio, 

localizada no assentamento PA BRASIPAIVA, no município de Santa Cruz 

do Xingu, de aproximadamente 50 hectares; que na referida propriedade 

residem apenas a autora e seu marido, Sr. Sebastião; que plantam 

hortaliças; que criam porco, galinha e gado (10 cabeças); que não tem 

ajuda de terceiros ou contratam empregados; que na propriedade rural 

não tem maquinários; que não possui veículos; que a referida propriedade 

fica 40 Km de Santa Cruz do Xingu. A testemunha Daniela Augusta da 

Silva disse, em juízo, que conhece a requerente desde 2010; que são 

vizinhos de assentamento; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; 

que a requerente desde 2010 mora na propriedade rural localizada no 

assentamento PA BRASILPAIVA, no município de Santa Cruz do Xingu, de 

aproximadamente 10 alqueires; que na referida propriedade residem 

apenas a autora e seu marido, Sr. Sebastião; que plantam hortaliças; que 

criam porco, galinha e gado (10 cabeças); que não tem ajuda de terceiros 

ou contratam empregados; que na propriedade rural não tem maquinários; 

que não possui veículos; que a referida propriedade fica 40 Km de Santa 

Cruz do Xingu. Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 01.08.2016 (fl. 19), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001113-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001113-79.2018.8.11.0059. REQUERENTE: EDMAR ALVES BORGES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 

15h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001112-94.2018.8.11.0059. REQUERENTE: EDMAR ALVES BORGES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-12.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001111-12.2018.8.11.0059. REQUERENTE: SILVIA ALEXANDRINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 

16h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM OAB - MG143843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARCEL COSMO OAB - PR80638 (ADVOGADO(A))

JULIANA LIMA PONTES OAB - PR41502 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000437-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, dispensada a dilação probatória (art. 355, inciso 

I, do CPC/2015). Inicialmente, observo que incide, no presente caso, o 

enunciado nº 51 do FONAJE: "Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria". Dessa forma, não há que se falar em 

suspensão imediata do processo. Por outro lado, verifica-se dos autos 

que a ré foi citada e intimada para comparecer à audiência, consoante o 

art. 18 da Lei n° 9.099/95, mas não se fez presente. Todavia, apresentou 

contestação, momento em que informou que deixaria de comparecer na 

audiência, pois não conseguiria apresentar proposta de acordo ou 

providenciar o ressarcimento do valor da compra. Dispõe o art. 20, da Lei 

n.º 9.099/95 e o Enunciado 78 do FONAJE: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. “ENUNCIADO 78 – O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – 

Brasília-DF).” Nesse sentido, em que pese a apresentação de 

Contestação, considerando que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, RECONHEÇO SUA REVELIA. Assim, no sistema 

dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do réu à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Porém, 

por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos e considerando 

estar este Juízo dotado de maiores poderes probatórios, conforme artigos 

5º e 20 da Lei 9.099/95, passo à análise dos documentos trazidos pela 

autora. No caso em apreço, em razão da revelia e das contundentes 

provas carreadas aos autos, a presunção de veracidade leva ao 

acolhimento da pretensão autoral. A parte autora alega ter efetuado a 

compra de móveis na data de 31/12/2017, através do site da requerida no 

dia 24/01/2018, ocasião que fora previsto o prazo de 39 (trinta e nove) 

dias úteis para a entrega dos produtos. Prossegue afirmando que mais de 

06 (seis) meses já se passaram sem a entrega dos móveis e sem a 

restituição dos valores pagos pelos produtos. Ademais, afirmou, ainda, 

que, após entrar em contato com a empresa, recebeu um e-mail com 

informação de que estava em recuperação judicial e por este motivo 

estava com dificuldade em realizar a entrega. Por sua vez, a requerida 

alega que o descumprimento do prazo de entrega ocorreu devido a 

problemas internos, não ocorrendo danos morais a serem indenizados, 

sendo devido tão somente os valores pagos pelos produtos. Como se vê, 

a controvérsia dos autos gira em torno de inadimplemento contratual, uma 

vez que a requerida deixou de entregar produto comprado pela parte 

autora na loja virtual daquela. A reclamante fez prova da compra dos 

produtos, bem como da falha na prestação de serviços no que concerne a 

entrega dos móveis. Malgrado o alegado pela requerida, ela reconhece a 

falta de entrega da mercadoria descumprindo o comando dos artigos 336 

e 341, ambos do CPC. Nesse contexto, caberia à parte ré trazer aos autos 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, porém, não o 

fez em razão da revelia, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso II do CPC. Restaram incontrovertidas as alegações da 

requerente, sendo que, apesar de ser escolha do consumidor a 

substituição do produto ou restituição imediata da quantia paga, tem-se 
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que, no caso em apreço, a melhor solução é a restituição da quantia paga, 

rescindindo o contrato entre as partes. Outrossim, sobre o dano moral, é 

de rigor o reconhecimento de que os fatos narrados superam o mero 

contratempo. Com efeito, a simples ausência de entrega de um produto 

não tem o condão de ferir o direito da personalidade, contudo, a demora 

na solução do problema – mais de 06 meses - configura conduta 

desrespeitosa vindo a causar dano imaterial. Sobre o tema, o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

COMPRA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA - 

CANCELAMENTO DA COMPRA – ESTORNO NÃO PROCEDIDO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO 

MORAL – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO – RECURSOS 

DESPROVIDOS.A responsabilidade da empresa vendedora é objetiva, não 

se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a 

ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor 

e do nexo causal para a condenação.O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto." (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) Verifica-se que a 

requerente permaneceu por mais de 06 meses aguardando a entrega dos 

produtos e a requerida não apresentou qualquer justificativa, somente 

após a cobrança pela consumidora, encaminhou um e-mail informativo 

acerca da recuperação judicial em trâmite, situação que, por si só, gera 

danos morais. Atrasos de alguns dias nas entregas são razoavelmente 

aceitos na atualidade, uma vez que, o movimento de compras via internet e 

entrega pelos correios e transportadoras cresceu consideravelmente, 

contudo, aceitar que a empresa, após 06 meses de espera pelo 

consumidor, simplesmente se omita, é deixar brecha para que os 

comerciantes efetuem a venda de produtos que sequer tenham em 

estoque, já que o extenso tempo lhes permite diversas manobras. 

Ademais, a requerida não prestou a assistência devida ao consumidor, 

deixando na angústia e dúvida de que o produto já pago não chegaria a 

suas mãos, em total desacordo ao inciso III do artigo 6º do código de 

defesa do consumidor, que prescreve que cumpre à fornecedora prestar 

informação clara e adequada acerca da data prevista para a entrega do 

produto vendido. Nessa quadra, a requerida deve ser condenada a 

compensar o dano imaterial suportado pela autora, restando sua 

liquidação. A compensação pelo dano imaterial nas relações de consumo 

deve observar o caráter preventivo e reparatório (artigo 6º, inciso VI do 

CDC), além da gravidade, da natureza e repercussão da ofensa; a 

intensidade do sofrimento; o grau de culpa e a situação econômica do 

ofensor, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos. Vale citar 

mais uma vez a lição do Prof. Rogério Donnini: "A real proteção aos 

direitos da personalidade se perfaz com a prevenção e a reparação de 

danos, ou seja, quando lesões são evitadas na hipótese de ameaça (art. 

12 do Código Civil), quando se requerer a sua cessação, ou mediante uma 

efetiva, equilibrada e proporcional reparação do dano causado" (in, 

Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, Ed. Sérgio 

Antonio Fabris, 2015, pág. 157). Apesar de todo o empenho e paciência 

demonstrada pela parte autora, não foi possível receber os produtos 

adquiridos, o que certamente causou frustração, decepção, raiva, 

desgosto, amargura e tristeza. Enfim, a conduta negligente da ré quebrou 

totalmente a legítima expectativa da parte autora, criada pela parte 

requerida, e causou dano moral. Para a reparação do dano moral, 

segue-se orientação jurisprudencial no sentido de que o valor da 

indenização deve ser fixado com moderação, considerando o ânimo de 

ofender, o risco criado, as repercussões da ofensa, evitando-se o 

enriquecimento ilícito. Considerando estes aspectos, adequada se mostra 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a reparação do prejuízo 

sofrido, porquanto condizente com os valores envolvidos na demanda e 

com a dimensão do dano comprovado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

com base no art. 487, I do CPC -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada indenizar a 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. - CONDENAR 

a reclamada a devolver a autora a quantia de R$ 2.421,05 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e cinco centavos), atualizado 

monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data do pagamento. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

R. I. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA 

LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 24 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000437-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, dispensada a dilação probatória (art. 355, inciso 

I, do CPC/2015). Inicialmente, observo que incide, no presente caso, o 

enunciado nº 51 do FONAJE: "Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria". Dessa forma, não há que se falar em 

suspensão imediata do processo. Por outro lado, verifica-se dos autos 

que a ré foi citada e intimada para comparecer à audiência, consoante o 

art. 18 da Lei n° 9.099/95, mas não se fez presente. Todavia, apresentou 

contestação, momento em que informou que deixaria de comparecer na 

audiência, pois não conseguiria apresentar proposta de acordo ou 

providenciar o ressarcimento do valor da compra. Dispõe o art. 20, da Lei 

n.º 9.099/95 e o Enunciado 78 do FONAJE: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. “ENUNCIADO 78 – O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – 

Brasília-DF).” Nesse sentido, em que pese a apresentação de 

Contestação, considerando que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, RECONHEÇO SUA REVELIA. Assim, no sistema 

dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do réu à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Porém, 

por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos e considerando 

estar este Juízo dotado de maiores poderes probatórios, conforme artigos 

5º e 20 da Lei 9.099/95, passo à análise dos documentos trazidos pela 

autora. No caso em apreço, em razão da revelia e das contundentes 

provas carreadas aos autos, a presunção de veracidade leva ao 

acolhimento da pretensão autoral. A parte autora alega ter efetuado a 
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compra de móveis na data de 31/12/2017, através do site da requerida no 

dia 24/01/2018, ocasião que fora previsto o prazo de 39 (trinta e nove) 

dias úteis para a entrega dos produtos. Prossegue afirmando que mais de 

06 (seis) meses já se passaram sem a entrega dos móveis e sem a 

restituição dos valores pagos pelos produtos. Ademais, afirmou, ainda, 

que, após entrar em contato com a empresa, recebeu um e-mail com 

informação de que estava em recuperação judicial e por este motivo 

estava com dificuldade em realizar a entrega. Por sua vez, a requerida 

alega que o descumprimento do prazo de entrega ocorreu devido a 

problemas internos, não ocorrendo danos morais a serem indenizados, 

sendo devido tão somente os valores pagos pelos produtos. Como se vê, 

a controvérsia dos autos gira em torno de inadimplemento contratual, uma 

vez que a requerida deixou de entregar produto comprado pela parte 

autora na loja virtual daquela. A reclamante fez prova da compra dos 

produtos, bem como da falha na prestação de serviços no que concerne a 

entrega dos móveis. Malgrado o alegado pela requerida, ela reconhece a 

falta de entrega da mercadoria descumprindo o comando dos artigos 336 

e 341, ambos do CPC. Nesse contexto, caberia à parte ré trazer aos autos 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, porém, não o 

fez em razão da revelia, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso II do CPC. Restaram incontrovertidas as alegações da 

requerente, sendo que, apesar de ser escolha do consumidor a 

substituição do produto ou restituição imediata da quantia paga, tem-se 

que, no caso em apreço, a melhor solução é a restituição da quantia paga, 

rescindindo o contrato entre as partes. Outrossim, sobre o dano moral, é 

de rigor o reconhecimento de que os fatos narrados superam o mero 

contratempo. Com efeito, a simples ausência de entrega de um produto 

não tem o condão de ferir o direito da personalidade, contudo, a demora 

na solução do problema – mais de 06 meses - configura conduta 

desrespeitosa vindo a causar dano imaterial. Sobre o tema, o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

COMPRA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA - 

CANCELAMENTO DA COMPRA – ESTORNO NÃO PROCEDIDO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO 

MORAL – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO – RECURSOS 

DESPROVIDOS.A responsabilidade da empresa vendedora é objetiva, não 

se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a 

ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor 

e do nexo causal para a condenação.O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto." (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) Verifica-se que a 

requerente permaneceu por mais de 06 meses aguardando a entrega dos 

produtos e a requerida não apresentou qualquer justificativa, somente 

após a cobrança pela consumidora, encaminhou um e-mail informativo 

acerca da recuperação judicial em trâmite, situação que, por si só, gera 

danos morais. Atrasos de alguns dias nas entregas são razoavelmente 

aceitos na atualidade, uma vez que, o movimento de compras via internet e 

entrega pelos correios e transportadoras cresceu consideravelmente, 

contudo, aceitar que a empresa, após 06 meses de espera pelo 

consumidor, simplesmente se omita, é deixar brecha para que os 

comerciantes efetuem a venda de produtos que sequer tenham em 

estoque, já que o extenso tempo lhes permite diversas manobras. 

Ademais, a requerida não prestou a assistência devida ao consumidor, 

deixando na angústia e dúvida de que o produto já pago não chegaria a 

suas mãos, em total desacordo ao inciso III do artigo 6º do código de 

defesa do consumidor, que prescreve que cumpre à fornecedora prestar 

informação clara e adequada acerca da data prevista para a entrega do 

produto vendido. Nessa quadra, a requerida deve ser condenada a 

compensar o dano imaterial suportado pela autora, restando sua 

liquidação. A compensação pelo dano imaterial nas relações de consumo 

deve observar o caráter preventivo e reparatório (artigo 6º, inciso VI do 

CDC), além da gravidade, da natureza e repercussão da ofensa; a 

intensidade do sofrimento; o grau de culpa e a situação econômica do 

ofensor, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos. Vale citar 

mais uma vez a lição do Prof. Rogério Donnini: "A real proteção aos 

direitos da personalidade se perfaz com a prevenção e a reparação de 

danos, ou seja, quando lesões são evitadas na hipótese de ameaça (art. 

12 do Código Civil), quando se requerer a sua cessação, ou mediante uma 

efetiva, equilibrada e proporcional reparação do dano causado" (in, 

Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, Ed. Sérgio 

Antonio Fabris, 2015, pág. 157). Apesar de todo o empenho e paciência 

demonstrada pela parte autora, não foi possível receber os produtos 

adquiridos, o que certamente causou frustração, decepção, raiva, 

desgosto, amargura e tristeza. Enfim, a conduta negligente da ré quebrou 

totalmente a legítima expectativa da parte autora, criada pela parte 

requerida, e causou dano moral. Para a reparação do dano moral, 

segue-se orientação jurisprudencial no sentido de que o valor da 

indenização deve ser fixado com moderação, considerando o ânimo de 

ofender, o risco criado, as repercussões da ofensa, evitando-se o 

enriquecimento ilícito. Considerando estes aspectos, adequada se mostra 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a reparação do prejuízo 

sofrido, porquanto condizente com os valores envolvidos na demanda e 

com a dimensão do dano comprovado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

com base no art. 487, I do CPC -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada indenizar a 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. - CONDENAR 

a reclamada a devolver a autora a quantia de R$ 2.421,05 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e cinco centavos), atualizado 

monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data do pagamento. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

R. I. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA 

LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 24 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE STEFANI VARGAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000611-43.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAYANE STEFANI VARGAS 

DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, em relação às 

preliminares suscitadas pela parte requerida, tem-se que a petição inicial 

da parte autora veio acompanhada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, como também não exige o esgotamento da via 

administrativa para propositura de ação judicial, razão pela qual REJEITO 

as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir e, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Da análise detida dos autos, o pedido deve ser julgado 

improcedente, conforme a seguir será demonstrada. Com efeito, a parte 
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autora foi negativada pela empresa requerida perante os Serviços de 

Proteção ao Crédito, em 22 de dezembro de 2017, no valor de R$ 144,34 

(cento e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). A parte 

requerida, por sua vez, comprovou, por meio de faturas de cartão e 

boletos bancários que, indiscutivelmente, existiu uma relação jurídica entre 

a parte reclamante e a empresa requerida. Além disso, a parte autora 

possui outras negativações anteriores a discutida neste autos, conforme 

extrato em anexo (KL modas no valor de R$ 535,40 – data da inclusão: 

03.09.2017 e O.I S/A no valor de 550,81 – data de inclusão 25.11.2016). 

Sabe-se que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito em razão do 

não pagamento de dívida inexistente configura ato ilícito perpetrado pelo 

credor, e os danos neste caso são presumíveis e independem de 

comprovação para sua configuração. Contudo, se há comprovação de 

que se trata de devedor contumaz, agindo com desídia no cumprimento do 

seu dever de quitar suas dívidas, a negativação de seu nome não é capaz 

de atingir a sua honra moral e boa fama, porquanto neste caso seu crédito 

já estava abalado em razão de sua constante conduta desidiosa, o que 

afasta a presunção de dano moral e, consequentemente, atrai a incidência 

da Súmula 385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 

comarca de Porto Alegre do Norte, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 24 de 

outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE STEFANI VARGAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000611-43.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAYANE STEFANI VARGAS 

DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, em relação às 

preliminares suscitadas pela parte requerida, tem-se que a petição inicial 

da parte autora veio acompanhada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, como também não exige o esgotamento da via 

administrativa para propositura de ação judicial, razão pela qual REJEITO 

as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir e, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Da análise detida dos autos, o pedido deve ser julgado 

improcedente, conforme a seguir será demonstrada. Com efeito, a parte 

autora foi negativada pela empresa requerida perante os Serviços de 

Proteção ao Crédito, em 22 de dezembro de 2017, no valor de R$ 144,34 

(cento e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). A parte 

requerida, por sua vez, comprovou, por meio de faturas de cartão e 

boletos bancários que, indiscutivelmente, existiu uma relação jurídica entre 

a parte reclamante e a empresa requerida. Além disso, a parte autora 

possui outras negativações anteriores a discutida neste autos, conforme 

extrato em anexo (KL modas no valor de R$ 535,40 – data da inclusão: 

03.09.2017 e O.I S/A no valor de 550,81 – data de inclusão 25.11.2016). 

Sabe-se que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito em razão do 

não pagamento de dívida inexistente configura ato ilícito perpetrado pelo 

credor, e os danos neste caso são presumíveis e independem de 

comprovação para sua configuração. Contudo, se há comprovação de 

que se trata de devedor contumaz, agindo com desídia no cumprimento do 

seu dever de quitar suas dívidas, a negativação de seu nome não é capaz 

de atingir a sua honra moral e boa fama, porquanto neste caso seu crédito 

já estava abalado em razão de sua constante conduta desidiosa, o que 

afasta a presunção de dano moral e, consequentemente, atrai a incidência 

da Súmula 385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 

comarca de Porto Alegre do Norte, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 24 de 

outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000612-28.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO BARBOSA DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISMINDO RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

LUZIA CATARINA DE AZAMBUJA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000612-28.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: OSWALDO BARBOSA DE 

MEDEIROS EXECUTADO: CLARISMINDO RODRIGUES BORGES, LUZIA 

CATARINA DE AZAMBUJA Conforme certidão em anexo, a parte 

executada não foi encontrada no endereço informado na inicial, razão pela 

qual determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 dias, 

fornecer novo endereço do executado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-49.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010066-49.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA ALVES BORGES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Recebo o cumprimento de sentença e determino a intimação do executado 

para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 

“caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 

da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do 

FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

retornem conclusos para análise do derradeiro pedido. Intimem-se. 
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Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000612-28.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO BARBOSA DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISMINDO RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

LUZIA CATARINA DE AZAMBUJA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000612-28.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: OSWALDO BARBOSA DE 

MEDEIROS EXECUTADO: CLARISMINDO RODRIGUES BORGES, LUZIA 

CATARINA DE AZAMBUJA Conforme certidão em anexo, a parte 

executada não foi encontrada no endereço informado na inicial, razão pela 

qual determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 dias, 

fornecer novo endereço do executado. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-16.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO GUIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010053-16.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ALDO GUIDA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Tendo em vista a tempestividade certificada nos 

autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais. 

Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64867 Nr: 1276-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS CLEVERSON DAVID, SEBASTIÃO DAVID DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora demonstre a legitimação 

de SEBASTIÃO DAVID DA SILVA como representante de Elvis Cleverson 

David, considerando tratar-se de pessoa maior de idade. Ademais, 

esclareça o que pretende diante do fato alegado relativo ao sumisso de 

dele.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72009 Nr: 4389-09.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues da Silva, Vulgo "Pastor Zezé"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no artigo 535, 

§ 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, a parte autora já apresentou os dados bancários para fins de 

expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro o pedido para expedição de RPV em apartado para a 

parte Autora e para seu Procurador, bem como o referente aos honorários 

contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96058 Nr: 362-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGS, MMMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

12h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20595 Nr: 1223-42.2011.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. D. Colleta de Oliveira - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1223-42.2011.811.0059 (código 20595)

Desapensem-se estes dos autos principais.

Indefiro o pedido para remessa dos autos ao contador.

É certo que a parte embargada tem, em algum momento, direito de ver os 

autos analisados por perito judicial. Mas esse direito não pode ser 

ocasionado da forma pretendida pela parte embargante, ora exequente.

Isso porque, no procedimento de Cumprimento de Sentença, a remessa 

dos autos ao contador judicial não é automática, pois depende de certas 

circunstâncias.

 Quanto ao tema, o Código de Processo Civil de 1973 já disciplinava, no 

artigo 475-B, que o contador judicial apenas seria acionado pelo judiciário 

quando houvesse aparente excesso de execução ou quando o credor 
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fosse beneficiário da gratuidade judiciária. O novo Código de Processo 

Civil não repetiu a disposição, silenciando quanto aos cálculos elaborados 

pelo contador, mas dispôs que é dever do embargante instruir qualquer 

impugnação a qualquer execução com argumentos e documentos 

minimamente capazes de esclarecer ao Juízo os fundamentos da 

irresignação.

Nesses termos, não existe qualquer viabilidade numa pretensão 

desmotivada de se enviar os autos ao contador.

Sendo assim, NÃO CONHEÇO A MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA.

Fixo prazo de 15 dias para que a parte embargada, instrua o pedido de 

cumprimento de sentença com a respectiva memória de cálculos 

atualizada, sob o risco de ser indeferida a petição inicial.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66274 Nr: 1839-41.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSR, Sandra de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. FERREIRA ME, REJANE ROSA FERREIRA, 

Wagton Rosa Ferreira, Charliane Mamede de Carvalho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Não havendo quaisquer óbice, HOMOLOGO O ACORDO, exintinguindo o 

feito, com resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13253 Nr: 1777-79.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLR, JRL, GRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCdSG-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:2533/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8506-A, Osmar da Silva Monteiro Junior - 

OAB:7670/MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 975-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Édio Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Aquino Silva, Associação Vitoria, 

Doralice Luiz Gomes, Odair Rodrigues Faria, vulgo "Dairão", Manoel 

Rodrigues de Sousa, Jose Evangelista Ferreira Rabelo, Jalmi da Silva 

Bernardo, Jose Sodre Dias, Maria Elina Vieira da Silva, Luis Carlos de 

Sousa, Glauber Campos de Souza, Ricardo Ferreira Prasdo, Luzimar 

Honorato dos Santos, Jose Augusto Evangelista de Moura, Wanderson 

César Lima, Iamar Soares de Oliveira, vulgo "Nenen", Agaleno Macedo 

Costa, Marcos Antonio Rodrigues de Sousa, ERNIEL VENTURA DE 

SOUSA, Marcelo Pereira dos Santos, Francisca Lourane Feitosa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Em razão da manifestação posta na referência 137, cancelao a audiência 

designada para o dia 25 de outubro de 2018 e determino que se dê-se 

baixa na pauta eletrônica e certifique-se quanto a se houve a regular 

citação por edital.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54115 Nr: 3471-73.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

92920055100, Rg: 363.678, Filiação: Aldaires Rodrigues de Amorim e 

Francisco Silvestre da Silva, data de nascimento: 27/10/1978, brasileiro(a), 

convivente, lavrador, Telefone 66-9681-2533. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 18/11/2014, 

aproximadamente às 07h, na Rua Janio Quadros, s/n, Setor Pavilhão em 

Confresa/MT, o denunciado RAIMUNDO RODRIGUEZ DA SILVA subtraiu, 

para si, coisa alheia móvel, consistente em R$ 210,00(duzentos e dez 

reais) pertencentes à vítima MARIA ALVES DA LUZ. Por conta disso, foi 

denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 155, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização do acusado, defiro o pedido ministerial, devendo, desse modo, 

ser procedida a citação de RAIMUNDO RODRIGUEX DA SILVA por edital, 

na forma do art. 361, do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 23 de outubro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16987 Nr: 833-09.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelino Araújo, vulgo "Carequinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Larissa Alves Canedo - OAB:22542/MT, Leonardo 

André da Mata - OAB:9126/MT

 Em razão disso, concedo a liberdade provisória a Edmar Marcelino Araújo, 

fixando-lhes as seguintes obrigações: a) comparecimento em Juízo, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentar comprovante de 

endereço atualizado e informar contato telefônico;b) comparecimento 

mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para 

informar e justificar atividades; c) comparecimento em todos os atos 

processuais, sob pena de decretação de prisão preventiva; d) proibição 

de frequentar festas, bares, boates e estabelecimentos afins;e) proibição 

de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;Expeça-se o 

competente alvará de soltura de EDMAR MARCELINO ARAÚJO a ser 

cumprido, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso. Porto 

Alegre do Norte/MT, 23 de outubro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16987 Nr: 833-09.2010.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelino Araújo, vulgo "Carequinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Larissa Alves Canedo - OAB:22542/MT, Leonardo 

André da Mata - OAB:9126/MT

 Processo nº 833-09.2010.811.0059 (Código: 16987)

Em tempo, designo audiência em continuação para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o acusado para ser ouvido em interrogatório.

Expeça-se mandado de intimação à testemunha Amilton Telles Cardoso, 

observando-se o endereço declinado à folha 252.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Finalmente, requisite-se informações quanto ao cumprimento da carta 

precatória expedida à Comarca de São Luis de Montes Belos/GO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de outubro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62157 Nr: 183-49.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bezerra Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a JOSÉ BEZERRA REGO a 

prática da conduta prevista no artigo 306, da Lei 9.503/97.

Em que pese a inusitada contestação apresentada pela defesa do 

acusado, recebo-a como reposta à acusação.

Outrossim, considerando que não se apresenta qualquer circunstância 

que autorize a absolvição sumária do acusado, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 2019, às 12h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação ao acusado, para ser ouvido em 

interrogatório.

Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87762 Nr: 7911-10.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Aleondas Paulo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a aparecido ALEONDAS 

PAULO DE OLIVEIRA a prática da conduta prevista no artigo 155, §4º, 

inciso II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de maio de 2019, às 15h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação ao acusado, para ser ouvido em 

interrogatório.

Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados.

Expeça-se mandado de intimação à testemunha e à vítima.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60530 Nr: 3561-47.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Dutra Garcia, Maciel Pereira de 

Almeida, Mateus Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a MATEUS GONÇALVES 

FERREIRA, MACIEL PEREIRA DE ALMEIDA e LÁZARO DUTRA GARCIA, 

pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, 

cumulado com artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal.

Devidamente citados, os acusado ofertaram defesa preliminar.

Tendo em vista o declínio da localização da vítima Ronan de Souza Moura, 

determino à Secretaria Judicial que expeça carta precatória para sua 

inquirição à Comarca de Água Boa/MT, visto que a vítima encontra-se 

segregada no presídio Major PM Zuzi.

De outro norte, considerando que os acusados atualizaram seus 

endereços, consoante se infere das procurações acostadas às folhas 

186, 190 e 194, determino que se expeça carta precatória à Comarca de 

Brejo do Cruz/PA, a fim de que seja procedido o interrogatório dos destes.

Instrua-se as missivas com os documentos necessários para realização 

dos atos.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 82894 Nr: 4799-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Considerando o teor da certidão acostada à referência 63, da qual ressai 

a informação de que o réu deseja recorrer da sentença, mas, mesmo 

intimado, o advogado constituído não se manifestou, encaminhem-se os 

autos à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103085 Nr: 4326-13.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Cordeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 INTIMO a defesa do réu JESIEL CORDEIRO BORGES - acima qualificado, 

por intermédio de seu advogado, Dr. Tiago Ferreira de Morais - OAB/MT nº 

22588/O para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107611 Nr: 6865-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Clarito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 28 de março de 2018, às 18h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Em tempo, requisite-se junto ao Juízo Deprecante cópias dos depoimentos 

prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial, frisando que a 

inércia implicará na devolução da missiva sem realização do ato para o 
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qual esta se destina.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67762 Nr: 2269-90.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, FABIAN FEGURI - OAB:16739, Ricardo S. Spinelli - 

OAB:MT 15.204, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:MT25481-B

 Defiro a produção de prova emprestada com relação aos depoimentos de 

Manoela, Wasti e Andressa requerida pelo Parquet.

Outrossim, determino a expedição de carta precatória à Comarca de 

Ji-Paraná/RO, para fins de inquirição de Marinês Silva Lima e Raimundo 

Rosa Bueno, observando-se o endereço declinado à folha 1.681.

Deverá a Secretaria Judicial, ainda, expedir carta precatória à Comarca de 

Sandolândia/TO, consoante logradouro indicado à folha 1.682, para fins de 

inquirição de Raimundo Rosa Bueno.

Em tempo, expeça-se carta precatória à Comarca de Goiânia/GO para fins 

de nova inquirição de Alexandre Machado de Mendonça, cujo endereço 

atualizado encontra-se contido às folhas 1620/1622.

Frise-se que, consoante suscitado pelo Ministério Público, a nova oitiva da 

testemunha supra visa assegurar o contraditório e ampla defesa dos 

demais acusados.

De outro vértice, designo audiência em continuação para o dia xxxxxx

Requisite-se a presença do policial civil Adão Delgado da Silva.

Finalmente, expeça-se mandado de intimação aos acusados Iron Marques 

Parreira, Alionai Gonçalves Alves Correia, Lourival Barros Lira, Roberto 

Pereira Machado, Antônio Luiz dos Santos Cardoso, Weverson Alves 

Fagundes, Edilson Soares Batista e Francisco Rodrigues da Costa, 

devendo os réus serem advertidos para comparecerem à solenidade 

acompanhados de seus advogados/Defensor Público.

Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Traslade-se cópia da presente decisão aos processos em apenso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 2271-60.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Barros Lira Vulgo "Lourinho ou Lorin"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Em prosseguimento à marcha processual, impende salientar que foi 

requerido pelo Ministério Público a reunião desta ação penal à de código 

67762, o que foi deferido, de modo que, a fim de oferecer economia e 

celeridade processual, os atos processuais serão naqueles autos 

praticados.

Diante disso, aguarde-se o deslinde nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67771 Nr: 2277-67.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vulgo "Irmão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em prosseguimento à marcha processual, impende salientar que foi 

requerido pelo Ministério Público a reunião desta ação penal à de código 

67762, o que foi deferido, de modo que, a fim de oferecer economia e 

celeridade processual, os atos processuais serão naqueles autos 

praticados.

Diante disso, aguarde-se o deslinde nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108635 Nr: 7347-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Adail Andrade de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - 

OAB:3669-A/MT

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 17h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 065/2018 - DF

 O Excelentíssimo Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando o falecimento do Titular do Cartório Extrajudicial do 1º e 2º 

Ofício de Porto dos Gaúchos-MT, Sr. Walter Isernhagen, ocorrido no dia 

24/10/2018;

Considerando o notório abalo emocional e psicológico dos servidores dos 

Cartórios do 1º e 2º Oficio desta urbe;

Considerando o permissivo legal contido no artigo 291.XII, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

 RESOLVE:

Art. 1.º DECRETAR LUTO OFICIAL, por três (03) dias, no âmbito desta 

Comarca, a partir de 24 de outubro de 2018;

Art. 2.º SUSPENDER o expediente e os prazos legais do Cartório 

Extrajudicial do 1º e 2º Oficio de Porto dos Gaúchos/MT, nos dias 24, 25 e 

26/10/2018, prorrogando tais prazos para o primeiro dia útil subsequente.

Art.3º - Os serviços do Cartório do 2º Ofício, ficará regido conforme Art 

637, paragrafo único e do Art.111 parágrafo 3º da CNGC - Extrajudicial

 Comunique-se à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, bem 

como, ciência à comunidade local pelos meios ordinários de comunicação.

 Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Porto dos Gaúchos/MT, 24 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 062/2018/DF

O MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

 Considerando que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, matrícula 

32.626, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado de suas 

funções nos dias 22 a 26/10/18.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora DULCINÉIA DOS SANTOS MORIMÃ, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 7312, lotada nesta Comarca de Porto dos Gaúchos, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Judiciária Substituta, nos dias 22 a 26/10/18.

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos/MT, 22 de Outubro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 44315 Nr: 2565-67.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência da oficiala de justiça referente ao ato de citação da parte 

requerida.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

requerente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo para emissão da respectiva guia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 29-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMRdSeorpSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDIELY RENATA TERUEL 

DEON - OAB:25647/O, Leonardo F. M. Esteves - OAB:

 Processo Nº 29-93.2012.811.0019

Código Nº13549

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Considerando a inércia do causídico outrora designado, REVOGO o último 

paragrafo da decisão de fl. 96, de modo que NOMEIO a douta advogada 

Dra. Andiely Renata Teruel Deon, OAB/MT sob o n° 25647-O, como 

curadora especial do requerido Gilberto Teixeira Silva, conforme preceitua 

o artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Registro, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23996 Nr: 117-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Farias, Pablo de Paula Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca das correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44507 Nr: 2671-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência da oficiala de justiça referente ao ato de citação da parte 

requerida.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

requerente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo para emissão da respectiva guia.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25381 Nr: 654-25.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Silva Rangel, Josias da Silva 

Teixeira, Gustavo luiz Mendonça Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juvenilço Iriberto Decarli - 

OAB:248/A - RO

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIAS DA SILVA TEIXEIRA, Filiação: 

Maria Jose da Silva e Josias Teixeira, data de nascimento: 16/08/1981, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denuncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, em 

28/07/2015, dando-o incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV do 

CP., para que seja citado, para responder os termos da acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias.

Despacho: Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público 

contra JORGE LUIZ SILVA RANGEL, JOSIAS DA SILVA TEIXEIRA e 

GUSTAVO LUIZ MENDONÇA ALBUQUERQUE, como incurso nas sanções 

do art. 155, §4°, inciso IV, do CPC. Recebida a denúncia à ref. 4, 

determinou-se a citação dos corréus, razão pela qual houve a expedição 

de cartas precatórias. OMinistério Público requereu a citação via edital do 

corréu Josias da Silva Teixeira, conforme parecer de ref. 125. Inicialmente, 

registro que este Magistrado realizou pesquisas nos sistemas 

integrados/conveniados ao Poder Judiciário, contudo, não logrou êxito, em 

obter o endereço atualizado do acusado Josias da Silva Teixeira.Portanto, 

considerando que todas as tentativas de localização do corréu restaram 

inexitosas, DEFIRO o pedido contido na cota ministerial de ref. 125, pelo 

que DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOSIAS DA SILVA 

TEIXEIRA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361, do 

CPC, devendo proceder com o respectivo desmembramento do feito, em 

caso de transcurso “in albis” do prazo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 23 de outubro de 2018

Dulcinéia dos Santos Morimã Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44674 Nr: 2761-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelo Haga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA 

em desfavor de EDMAR MARCELO HAGA devidamente qualificados nos 

autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art.701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 

701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44614 Nr: 2732-84.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odir Lopes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência da oficiala de justiça referente ao ato de citação da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44673 Nr: 2760-52.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Monteiro Trzinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Misiak, Lúcia Gromoski Misiak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - 

OAB:13.067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais.

 Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a constatação 

necessária, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20093 Nr: 353-83.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Processo n.º 353-83.2012.811.0019

 Código n.º 20093

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista o que dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/15: “(omissis) § 

4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença.”, INITME-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o pedido de desistência de fl. 119.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42098 Nr: 1322-88.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélica Ilda Ikert, Artur Ikert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Ebert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Disarz - OAB:34333/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANDRE BEZERRA 

MARQUES DE SA - OAB:8.376/B MT

 Vistos.

Considerando a homologação do acordo apresentado no processo 

autuado sob o n. 1266-55.2018.811.0019 (41978), assim como a 

correlação das partes e objetos discutidos neste feito, sobretudo porque 

postulado por eles o translado das cópias do acordo entabulado, 

DETERMINO que INTIMEM-SE as partes para se manifestem acerca do 

regular prosseguimento da ação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44050 Nr: 2427-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Quiroga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ricardo Berno, Osvaldo Luiz Rubin 

Pasqualotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20223 Nr: 486-28.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Kara José, Maria de Fátima Kater Kara José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Cristina Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A
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 Processo n.º 486-28.2012.811.0019

 Código n.º 20223

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

INTIME-SE o requerente para manifestar-se sobre a petição da requerida 

de fl. 361/361-v, no prazo de 05 dias.

Após, seja intimada novamente a requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar concordância ou não com o acrescentamento do acordo 

nos termos pleiteado pelo autor às fls. 353/354.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38440 Nr: 2762-56.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Juízo de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Paulo Geller, Marisa da Conceição Ferreira 

Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça, sob pena de 

devolução da CP sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44634 Nr: 2744-98.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Vistos.

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT requer a 

expedição de alvará para realização de evento “CAMPEONATO 

ESTADUAL DE VELOCROSS”, que acontecerá neste Município nos dias 10 

e 11 de novembro.

Inicialmente, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do art. 98 

e seguintes do CPC, bem como ECA, art. 141, §2° e art. 146, assim como a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ), Capítulo IV, Seção 2 - 

Dos Serviços da Infância e da Juventude, art. 724.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Considerando a natureza jurídica do feito, bem como as diretrizes 

insculpidas no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para se manifestar no que entender de direito.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44572 Nr: 2709-41.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência da oficiala de justiça referente ao ato de citação da parte 

requerida.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

requerente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo para emissão da respectiva guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43862 Nr: 2347-39.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wirsch Comércio e Distribuição Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlos Luiz Bertoni - 

OAB:44933/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos.

Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial proposta por WIRSCH 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO NORTE LTDA. em desfavor de LUIZ CARLOS 

DE PAULA, devidamente qualificadas nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos necessários.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa (art. 827 do NCPC). No caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (§ 1º, Art. 827 do NCPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44635 Nr: 2745-83.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Vistos.

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT requer a 

expedição de alvará para realização de evento “FESTIVAL MUNICIPAL DA 

CANÇAO DE PORTO DOS GAÚCHOS E BAILE”, que acontecerá neste 

Município nos dias 9 e 10 de novembro.

Inicialmente, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do art. 98 

e seguintes do CPC, bem como ECA, art. 141, §2° e art. 146, assim como a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ), Capítulo IV, Seção 2 - 

Dos Serviços da Infância e da Juventude, art. 724.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Considerando a natureza jurídica do feito, bem como as diretrizes 

insculpidas no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO 
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que dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para se manifestar no que entender de direito.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20276 Nr: 539-09.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Processo n.º 539-09.2012.811.0019

 Código n.º 20276

Vara Única

Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, intime-se a parte autora para, 

querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

 Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos o ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42152 Nr: 1341-94.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu dos Reis Bispo, Marcos Vieira Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:120198, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 Em atenção à certidão de ref. 19 e considerando o decline-o da curadora 

especial do executado Dra. THAÍS MACHADO DE SOUZA, inscrita na 

OAB/MT sob o Nº 23163, REVOGO a nomeação outrora realizada. Assim, 

NOMEIO como defensor dativo o Dr. MOACIR VELOZO JUNIOR, inscrito na 

OAB/MT sob o n.º 17762-A, para que defenda os interesses dos 

embargantes, ELIOZEU DOS REIS BISPO e MARCOS VIEIRA BISPO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25537 Nr: 708-88.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 708-88.2015.811.0019, 

código 25537.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

Sandra Rezer em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia do executado, mesmo devidamente citada, foi determinada a 

expedição de RPV, que se encontra acostada nas Ref. 122 e 125.

 O executado comunicou à Ref. 130 a quitação da referida RPV.

Na Ref. 129 a exequente pugna pela liberação dos valores depositados 

nos autos, sendo o alvará judicial expedido em seu favor na Ref. 131.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (Ref. 122 e 125), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (Ref. 130), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5798 Nr: 219-03.2005.811.0019

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ichiro Todo e s/mr Etuco Todo representados por Mauro 

Akio Todo, Selso Rossatto, Antonio Vedovetto, Elaíde Balestrini Vedovetto, 

Antonio Otaviani, Maria Josefina Bertuol Rossato, Zelinda Zago Otaviani, 

João Nazário de Beca, Jandira Rizzo, João Rizzo, Olga do Carmo Rizzo, 

José Maria Rizzo, Izaura do Carmo Rizzo, Luiz da Silva e sua mulher, 

Newton Toledo Bressan, Daniel Vilmar Bess, Carlos Benito Martins 

Spadoni, Joaquim Dourado de Lima e s/mulher, Luiz Perbeline, Ernesto 

Cruzeiro e s/mulher, João Antonio Garcia Martins e s/mulher, Alonso 

Francisco do Amaral, Flauzina Moreira do Amaral, Gilmar Pinto Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Orlando Cesar Julio - OAB:122800/SP, Sérgio 

Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B

 Processo n.º 219-03.2005.811.0019

 Código n.º 5798

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado do 

v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, o qual anulou a sentença de fls. 789/795v, e determinou o retorno 

dos autos à origem para a reabertura da instrução processual (fls. 

881/885), assim, determino que INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, bem como declaração de preclusão temporal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8846 Nr: 996-17.2007.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Reynaldo Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Noroeste Matogrossense S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Muriele de Conto - 

OAB:62388/RS, Simone Selbach - OAB:81852/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 
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OAB:2420-B/MT

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação que não foi reconhecido pelo E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, fundamentado na interposição 

intempestiva do recurso (fls. 852/866).

 O requerente/recorrente agravou o v. acórdão acima, sendo que o 

Agravo Regimental foi provido, conforme o v. acórdão apenso aos autos 

(nº 0138275-53.2017.8.11.0000), que retificou o voto anteriormente 

proferido, reconhecendo, assim, a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo requerente.

Assim, DEFIRO o pedido formulado às fls. 871/872, para tanto, 

REMETAM-SE os autos a 2ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9751 Nr: 909-27.2008.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil/PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Trindade Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Caroline de Paula Rocha - 

OAB:15228/MT, Luciano Luís Brescovici - OAB:6814-B/MT, Marcos 

Vinicius Barros Ottoni - OAB:16.785/DF, Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:14.517/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 Vistos.

Considerando a inércia do causídico outrora designado, conforme 

certificado à fl. 223, REVOGO a decisão de fl. 217, de modo que NOMEIO o 

d. Advogado Dr. Danilo Tenório dos Santos, OAB/MT sob o n° 23996-O, 

como curador especial do requerido APARECIDO TRINDADE JÚNIOR, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Registro, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 147 Nr: 69-32.1999.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Silva Fockink

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar/atestar a existência de veículos 

automotores em nome da parte executada, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação da 

parte executada para querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44657 Nr: 2758-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFCrpCFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Juara-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Cumpra-se conforme deprecado enviando cópia do mandado de prisão às 

policias civil e militar, faça-se, pois, a constatação necessária, podendo a 

segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, 

também, ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins 

cabíveis, solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de 

acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

ADVIRTO que em decorrência do período eleitoral, os mandados de prisão 

deverão ser cumpridos somente a partir do dia 31 de outubro de 2018, 

conforme dispõe o art. 236 do Código Eleitoral:

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 

(quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, render ou 

deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença 

criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a 

salvo – conduto.

 Intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41978 Nr: 1266-55.2018.811.0019

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenor Ebert, Marleni Maria Bordignon Ebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélica Ilda Ikert, Artur Ikert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8.376/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Disarz - OAB:34333/PR

 SENTENÇA HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

Trata-se AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, em que foi protocolada petição informando o 

acordo realizado entre as partes, requerendo a homologação, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b do CPC, bem como suspensão do feito até 

cumprimento integral do pactuado.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Sabe-se que o pedido de homologação de acordo implica em extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do que disciplina o Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), art. 487.

Ademais, ressalto, por oportuno, que a suspensão é regulada pelo que 

preconiza o art. 313, inciso II, §4°, do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), a qual é limitada ao prazo de 6 (seis) meses quando 

convencionado pelas partes.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, nos exatos termos 

das petições protocoladas - refs. 19 e 20. Por consequência, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, sem, contudo, suspende-lo.

ADVIRTO que a extinção do processo não acarreta prejuízo para as 

partes, posto que eventual cumprimento de título judicial poderá ser 

postulado nos próprios autos.

Custas e honorários na forma convencionada.
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Proceda ao translado das cópias na forma requerida.

Às providências para proceder às baixas necessárias e arquivamento. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44651 Nr: 2755-30.2018.811.0019

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Vistos.

PAULO RICARDO DIAS requer a expedição de alvará para realização de 

evento “PROVA DE LAÇO COMPRIDO”, que acontecerá no Distrito de Novo 

Horizonte do Norte/MT, com início no dia 02 de novembro de 2018 às 12h e 

termino no dia 04 de novembro de 2018 às 21h.

Inicialmente, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC, bem como ECA, art. 141, §2° e art. 146, assim como a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ), Capítulo IV, Seção 2 - 

Dos Serviços da Infância e da Juventude, art. 724.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Considerando a natureza jurídica do feito, bem como as diretrizes 

insculpidas no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para se manifestar no que entender de direito.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21673 Nr: 696-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICLrpMRCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978/O

 DESPACHO

Vistos.

Considerando que o Ministério Público é o autor da presente ação, bem 

como as diretrizes insculpidas no art. 178, inciso II, do Código de Processo 

Civil, antes de homologar o acordo entabulado entre as partes na 

solenidade de fl. 115/115v, DETERMINO que se dê vista dos autos ao 

Ministério Público, para se manifestar no que entender de direito.

 Após, façam-me, imediatamente, os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21778 Nr: 786-53.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12.674- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 786-53.2013.811.0019

 Código n.º 21778

Vara Única

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução ajuizada por FÁBIO ALVES DONIZETI em face do 

ESTADO DO MATO GROSSO, visando à execução de honorários 

advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente como Defensor 

Dativo.

Entre um ato e outro, após ter sido expedida a requisição de pagamento, o 

exequente, que advoga em causa própria, foi intimado, via DJE, para 

informar acerca do pagamento do RPV, mas em nada se manifestou, 

conforme certificado à fl. 30.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte exequente para promoverem os atos processuais que lhe 

competiam, quedaram-se inertes, atraindo assim a necessária extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21960 Nr: 98-57.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamachi da Fonseca 

- OAB:5.810-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 98-57.2014.811.0019

 Código n.º 21960

Vara Única

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução ajuizada por SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA 

em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando à execução de 

honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente como 

Defensora Dativo.

Entre um ato e outro, após ter sido expedida a requisição de pagamento, a 

exequente, que advoga em causa própria, foi intimada, via DJE, para 

informar acerca do pagamento do RPV, mas em nada se manifestou, 

conforme certificado às fl. 29.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte exequente para promoverem os atos processuais que lhe 

competiam, quedaram-se inertes, atraindo assim a necessária extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panicella
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 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22583 Nr: 552-37.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geser Gonçalves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 INTIMO o denunciado na pessoa de seu advogado para apresentar 

memoriais escritos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42084 Nr: 1314-14.2018.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Marcelino Volcean

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Volcean

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional 

nº 66/2010, devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira 

IOLANDA MARCELINO DE BRITO.Por fim, o acordo entabulado na ref. 25 

faz parte, naquilo que compatível, da presente sentença, homologando-se 

para que surta os efeitos requeridos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

Processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. IV – PROVIDÊNCIAS 

FINAISCONDENO a requerente ao pagamento das custas, no entanto, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, devendo, portanto, ser aplicado o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.Transitada em julgado esta sentença, 

deverá ser certificado, expeça-se o mandado para a averbação do 

divórcio no Registro Civil das Pessoas Naturais.Por fim, procedidas às 

anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 In casu, analisando o contexto fático-probatório com a devida e 

necessária acuidade, verifico que não houve configuração de excesso na 

formação da culpa, assim como nenhuma modificação substancialmente 

fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM 

DE CUSTÓDIA do acusado LUAN DALTRO GOMES DE SOUZA tal como foi 

lançada.II – DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Analisando também a instrução 

probatória, verifico que resta pendente apenas a oitiva da testemunha 

Alyne Silveira Alves - Policial Civil que participou das buscas e 

apreensões -, vez que a carta precatória expedida para a Comarca de 

Sorriso/MT, retornou negativamente posto que a gente não compareceu na 

audiência designada – ref. 190.Pois bem. Este Magistrado subscrevente 

em contato com a Corregedoria da Polícia Judiciaria Civil, assim como 

respectiva Delegacia do Município de Sorriso, confirmou que a referida 

policial foi recentemente lotada naquela unidade.Assim, DETERMINO que 

EXPEÇA-SE NOVA CARTA PRECATÓRIA para a Comarca de Sorriso/MT, 

com o fito de proceder com a devida inquirição de Alyne Silveira Alves - 

Policial Civil, sendo que em caso de ausência injustificada da testemunha 

na audiência, proceda-se à sua condução coercitiva para prestar o 

referido testemunho.Sem prejuízo disso, OFICIE-SE à POLITEC para que 

apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os laudos definitivos do respectivo 

processo.No mais, proceda-se ao traslado do incidente de busca e 

apreensão de Código 38757 para estes autos.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa técnica, esta via DJE.Cumpra-se.Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-17.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

ELDER VIEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000065-17.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: WILLIAN GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO, ELDER 

VIEIRA DE SOUSA Compulsando os autos, denota-se que a presente 

execução foi instruída exclusivamente por fotocopia do título extrajudicial, 

e não com a juntada do original que se afigura como indispensável, em 

razão de sua cartularidade, sua segurança ao crédito, sendo documento 

essencial à propositura da demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais 

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

autenticação em cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, 

sob pena de indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 17 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-47.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000063-47.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: DIVA DOS SANTOS SILVA Vistos. Compulsando os 

autos, denota-se que a presente execução foi instruída exclusivamente 

por fotocopia do título extrajudicial, e não com a juntada do original que se 

afigura como indispensável, em razão de sua cartularidade, sua 

segurança ao crédito, sendo documento essencial à propositura da 

demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à autenticação em 

cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, sob pena de 

indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia – MT, 17 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000064-32.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLAINNE RODRIGUES ARAUJO (EXECUTADO)

ESLAINE RODRIGUES AGUIAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 
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1000064-32.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: ESLAINE RODRIGUES AGUIAR, THAYLAINNE 

RODRIGUES ARAUJO Compulsando os autos, denota-se que a presente 

execução foi instruída exclusivamente por fotocopia do título extrajudicial, 

e não com a juntada do original que se afigura como indispensável, em 

razão de sua cartularidade, sua segurança ao crédito, sendo documento 

essencial à propositura da demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais 

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

autenticação em cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, 

sob pena de indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 17 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21064 Nr: 1968-85.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petronilia Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir novo RPV de sucumbência, tendo em vista 

que o sistema do TRF1 não permite a operação, pois já existe uma 

requisição cadstrada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17202 Nr: 96-69.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagib Elias Quedi, Cleomenes Junior Dias 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Demilson Nogueira Moreira - OAB:6491-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Vistos.

Reitere a Secretaria as intimações dos autores, conforme determinado às 

fls. 436, para fins de emendarem a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena do cumprimento ao disposto no art. 5°, §3° da Lei n° 7.347/85.

Mantendo-se inertes os autores, o que deverá ser certificado, dê-se 

vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

Caso apresentem a emenda devida, intimem-se os requeridos para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tudo cumprido, tornem-me os autos conclusos para análise.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34495 Nr: 532-23.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o réu a apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42885 Nr: 1562-88.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Horácio Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já os juros de mora devem ser calculados com base na taxa de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, quando se trata de condenação 

imposta após 29/06/2009 (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009). No mais, a correção monetária e os juros devem 

incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que também 

foi observado pela parte autora/exequente. Logo, não subsistem os 

argumentos do INSS. Outrossim, diante da divergência e do lapso temporal 

transcorrido, os autos foram encaminhados ao contador judicial, que 

apresentou o cálculo atualizado do crédito na forma do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, atendendo ao determinado na r. sentença e no v. 

acórdão (fls. 23/24 ). Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento 

de sentença oposta, e homologo os cálculos às fls. 23/24, mantendo-se 

íntegro o processo executivo. Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código 

de Processo Civil, expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

separadamente, referente ao valor destinado a advogada a título de 

honorários sucumbenciais (R$ 4.184,08). Quanto ao valor principal - 

parcelas atrasadas (R$ 85.906,35), determino a expedição de ofício 

requisitório (PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1° Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 535, 

§3.º, I, do CPC) em favor da parte autora/exequente, uma vez que o valor 

do débito excede a 60 (sessenta) salários mínimos.Advirto que em razão 

do pactuado pelas partes, cabe a causídica, a título de honorários 

advocatícios contratuais, 50% (cinquenta por cento) do valor a ser pago 

por precatório (fl. 29). De modo que, referido valor deverá ser destacado 

do principal para que o Tribunal efetue o depósito em nome da 

procuradora do autor/exequente. Comunicado nos autos o 

depósito/pagamento do valor dos honorários sucumbenciais, expeça-se 

Alvará. Informado o depósito/pagamento do PRECATÓRIO por aquele 

Tribunal, intime-se a parte exequente. Após, tornem conclusos para 

extinção pelo pagamento. Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146665 Nr: 2927-75.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Rodrigues Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45872 Nr: 1922-23.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caetano de Souza Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o acordo a que chegaram as partes e sua respectiva 

homologação.

Determino a expedição das RPV’s separadamente, referentes aos valores 

devidos ao exequente (parcelas vencidas) e aos valores dos honorários 

sucumbenciais do causídico, nos termos estabelecidos às fls. 75/76.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás, voltando-me os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 516-64.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilmara Soares Rabelo, Renata Soares Rabelo, 

Silmara Soares Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, o requerente verificando que as marcações divisórias já se 

encontravam em péssimo estado de conversação, nisto procurou as 

requerentes para que firmassem acordo para os marcos divisórios aos 

imóveis com fim que pudesse ali edificar um murro para melhor 

convivência. Todavia, a invertida do autor restou infrutífera. Desta forma, 

busca-se por meio judicial a regularização ao litigioso, para fim de realizar 

a demarcação dos terrenos acima de forma correta. A peça inicial veio 

acompanhada com documentos (fls. 08/16). Devidamente recebido, foi 

determinado a citação das partes contrarias para contestarem o feito. (fls. 

17/18).Meirinho certificou à fl. 20, a citação dos Requeridos.Ademais, foi 

determinado o desentranhamento da peça contestatória, haja vista ter 

apresentada fora do prazo, como se observa à decisão de fl. 56. Mesmo 

ato determinou a intimação das partes, para indicarem às provas que 

julgarem necessário para julgamento do feito.Defensoria Pública assistindo 

os direitos das requeridas pleiteou a produção de prova testemunhal. (fl. 

58). Por sua vez, parte requerente, pleiteou o julgamento antecipado do 

mérito, ante as provas produzidas, serem necessário a embasar sentença 

ao feito. (fl. 59).Ao que analisando feito, entendo pertinente 

designá-la.Com isso:DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18/06/2019 às 14h45min (MT). Fixo como ponto controvertido o 

estabelecimento da linha demarcatória entre os imóveis das partes.Deve 

ainda ser advertida para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ela arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intimem-se as partes da data designada para a 

audiência.Cumpra-se.Intime-seÀs providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134231 Nr: 952-86.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Rocha de Azevedo, Maria Elma Rocha 

de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi 

Araguaia, em face de Gerson Rocha de Azevedo e Maria Elma Rocha de 

Azevedo.

 Em petitório acostado aos autos às fls. 55/66, as partes informaram a 

composição amigável, requerendo homologação do acordo e suspensão 

do presente feito até o cumprimento integral da obrigação assumida.

 Decido

DEFIRO o pedido de fls. 55/66, para isso:

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas Partes às fls. 56/66 e, por 

consequência, determino a suspensão desta execução até o cumprimento 

integral de seus termos, conforme estabelece o artigo 922 do Código de 

Processo Civil.

 Determino que os autos sejam arquivados em cartório (provisoriamente), 

sem baixa na distribuição, apenas no relatório estatístico mensal.

 Em nada sendo requerido por qualquer das Partes, assim presumindo-se 

o cumprimento integral do acordo, DEVOLVAM-ME conclusos os autos 

para extinção do feito.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17824 Nr: 721-06.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Zappani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603 B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que com a expedição do alvará o causídico da parte 

autora/exequente levantou o valor de R$ 1.675,35, depositados pelo 

banco requerido/executado (fls. 134, 138).

 Em seguida o banco requerido/executado foi intimado para efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa (fls. 135, 139/140).

 Ato contínuo, o requerido/executado requereu a juntada aos autos do 

comprovante de pagamento do valor de R$ 1.675,35 (fls. 142/145, 

149/150).

 A parte autora/exequente foi intimada para requerer o que de direito (fl. 

153/154), porém manteve-se silente (fl. 155).

 Seguiu-se decisão determinando novamente a intimação da parte 

autora/exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (fl. 187).

 Intimado através de seu procurador, via DJe, o requerente/exequente, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se nos autos (fls. 189/190).

 Verifica-se que o feito encontra-se paralisado desde maio de 2015, em 

razão da inércia do exequente em não promover os atos que lhe 

competiam ao propulsionamento do feito.

 Em vista disso, intime-se o autor/exequente pessoalmente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, informe se com o depósito do valor às fls. 

142/143 pelo banco executado houve o adimplemento da obrigação, e/ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito por 

abandono.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3997 Nr: 557-85.2002.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W N Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que segundo informações a pessoa e o bem, objeto da busca, 

podem se encontrar no distrito de Espigão do Leste. Em atendimento ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 
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imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra que providencie o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva Guia 

de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e juntada aos autos com o 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim 

de que se efetivo o cumprimento do correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146239 Nr: 2661-88.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Paulo Nardelli Junior, Waleska 

Resende Onofre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146138 Nr: 2604-70.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Geraldo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136393 Nr: 2445-98.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Olivio Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133069 Nr: 168-12.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dantes Umberto Lasse - ME, Dante Umberto 

Lasse, Rafaela Lasse Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44540 Nr: 1190-42.2015.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R B do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA AUXILIADORA FREITAS 

NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41025 Nr: 1564-92.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislane Gomes de Resende Barbosa, Joanir de 

Castro Camelo, João Ribeiro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37096 Nr: 1007-42.2013.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionir José de Oliveira, Valdires da Silva 

Folhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145478 Nr: 2186-35.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Arruda de Moura Apoitia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e 

Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, O Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 96/102, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.Custas e honorários conforme pactuado 

entre as partes.P. R. I. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 22 

de outubro de 2018.JANAÍNCA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 005/2018/CA - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT

* O Edital n° 005/2018/CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 150-68.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton César de Lima Carrera Curriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XPTOMT Umuarama Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda, Marta Cibele Bergamo, Atibaia Comércio, Exportação 

e Importação LTDA, Walter Aparecido de Souza, Antonio Honorato 

Bergamo, Claudineia Aparecida Isaias, Umuarama Incorporadora de 

Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Marques - 

OAB:297330-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 150-68.2018.811.0098

Código: 62467

Vistos.

Considerando o teor da fl. 142, em audiência de conciliação, DEFIRO o 

prazo de 15 (quinze) dias requerido pela parte autora, para informar o 

novo endereço da Requerida.

Após, certifique-se e façam-se conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50697 Nr: 1657-49.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Luis Silvério de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Sistema de Crédito Cooperativo, 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041, Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:OAB-GO 16.537, Erykson Thyago Pereira da Silva - 

OAB:MT0022102O, Fabiana de Faria Genaro Faisano - OAB:OAB-GO 

27.932, Felipe Hernandez Marques - OAB:OAB-RS 48.104, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:OAB/GO 18.828, Gustavo Calabria 

Rondon - OAB:OAB/MS 8.921-b, Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546, Mauro Arruda de Moura Apotia - 

OAB:11.896/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, Nadir 

Gonçalves de Aquino - OAB:116.353, NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR - OAB:23137/O, Pedro Couto de Carvalho - OAB:OAB-SP 

341.698, Silvana Farinha Archanjo Dama - OAB:OAB-GO 23.695-A, 

Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação das partes para requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56305 Nr: 788-09.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana Paula 

Fialho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 788-09.2015.811.0098

Código: 56305

Vistos.

Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, pleiteado pela parte requerida em 

audiência (fl. 49), para a juntada da documentação comprobatória da 

autocomposição firmada extrajudicialmente entre as partes, conforme 

confirmado pela parte autora.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64542 Nr: 1386-55.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cardozo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD Nº 64542

Aguarde-se o cumprimento da identificação criminal, após a juntada, 

traslade-se as cópias necessárias à ação penal cód. 64623 

[1419-45.2018.811.0098] após, arquivem-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Porto Esperidião/MT, 23 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30406 Nr: 1459-08.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pedro Guilherme da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Eni de Oliveira Rodriges dos Santos, Cleoci Nascimento de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 PROCESSO 1459-08.2010.811.0098

CÓDIGO 30406.

Vistos.

Considerando o petitório de fl. 126/129, intime-se o autor para se 

manifestar neste feito no devido prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58546 Nr: 855-37.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Homologo o pedido de desistência da testemunha Chico, vez que o 

Ministério Público já desistiu à fl. 157.

Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar, em 05 (cinco) 

dias, sobre a testemunha Luciano.

Designo audiência para o dia 23/04/2019, às 13:40h.

Sai o réu intimado.

Acaso a testemunha Luciano resida nesta comarca, intime-se, caso 

contrário, depreque-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 544-12.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Consigno 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento.

Redesigno a presente audiência para o dia 23/04/2019, às 14:10h.

Requisite-se o Policial Luiz Felipe.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63688 Nr: 2043-64.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - 

OAB:285792

 Considerando a petição juntada à fl. 37, dando conta da desistência da 

oitiva da testemunba Paulo Remédio, oficie-se ao Juízo deprecante 

solicitando informações quanto à desistência, visto que referida petição 

não está assinada, como também a missiva não foi acompanhada da 

resposta à acusação com indicação da referida testemunha, como 

também de procuração outorgada ao causídico.

Havendo interesse ainda na oitiva, solicito que seja juntada resposta à 

acusação da parte que a tenha arrolado e a respectiva procuração.

Cumpra-se.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 38/2018/DF

O Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, Juiz(a) de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Ribeirão Cascalheira, no uso de 

suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a falta de energia elétrica na cidade de Ribeirão 

Cascalheira-MT, no dia 24/10/2018 a partir das 08:30 hs (MT).

R E S O L V E:

SUSPENDER o expediente no foro Administrativo, Judicial e Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Ribeirão Cascalheira, Estado de 

Mato Grosso no dia 24/10/2018 (quarta-feira) a partir das 08:30 hs (MT), 

sendo que os prazos processuais que vencerem neste dia, serão 

prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça e à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Querência/Ribeirão Cascalheira– MT, 24 de outubro de 2018

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58159 Nr: 1830-45.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA SILVA, LEIDIANY PIRES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, Luciene Morais de Araújo, Edio de 

Almeida, JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Os requerentes, por meio de seus procuradores, em 

face dos artigos 1.242 e 1.243 do Código Civil, e demais Leis vigentes, 

propos Ação de Usucapião em face de Cooperativa Agropecuária Mista 

Canarana Ltda - Coopercana.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Um Imóvel Lote nº 15 (QUINZE) da 

Quadra 29, Setor F, com a área de 450,00m2, (QAUTROCENTOS E 

CINQUENTA METROS QUADRADOS), a saber: Frente para a Rua EF 27, 

medindo 15,00 metros; Fundos com o lote nº 08, medindo 15,00 metros; 

Lado Direito com o lote 16, medindo 30,00 metros; Lado esquerdo como 

lote n. 14, medindo 30,00 metros.

Decisão/Despacho:Vistos. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. 

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal. 

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos 

em lugar incerto e eventuais interessados. Intimem-se a União, o Estado e 

o Município cuja área pertence (observar envio dos autos). Após, ao MP. 

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória. Às 

providências.

Nome e cargo do digitador:Rosiane da Mata Pereira, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63180 Nr: 4072-74.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA - CIA AGROPASTORIL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intime-se para recolhimento das custas, conforme apontado na certidão, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 4357-04.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO 

SOLIDÁRIA DE CURITIBANOS – CRESOL CURITIBANOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelucio de Liz Camargo, ELISÂNGELA COZER 

CAMARGO, LUIZ DA SILVA CAMARGO, IRACEMA DE LIZ CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALIA BÁRBARA TUMELERO - 

OAB:32469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, através da Procuradoria Municipal, para que 

providencie o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de Justiça, 

que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível no sítio 

eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de 

guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59203 Nr: 2333-66.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS, JESSICA 

NERYS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

SECRETARIA: certifique-se a intimação pessoal do acusado LUAN acerca 

do teor da sentença (carta precatória expedida à Comarca de Água 

Boa/MT).

 Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelos acusados Luan e 

Jéssica.

 Considerando-se que os acusados já apresentaram as razões recursais, 

intime-se o Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal de 08 dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52497 Nr: 3863-42.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Araujo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63159 Nr: 4055-38.2018.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, comprovada a relação familiar pelos documentos acostados aos 

autos, ARBITRO o valor de 30% do salário mínimo nacional (para a filha 

menor) a ser pago pelo GENITOR da infante, a título de ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68, 

especialmente pela inexistência de elementos concretos a respeito da 

renda do alimentante, além de 50% de despesas extraordinárias, 

devidamente comprovadas pela parte beneficiária. OS PAGAMENTOS 

DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS em conta bancária 

a ser informada pela parte requerida. Intime-se a parte requerida para 

fornecer os dados bancários.SECRETARIA: CONSTAR DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO A CONTA BANCÁRIA EVENTUALMENTE FORNECIDA.Cite(m)

-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo 

CPC, que se realizará em data designada pelo setor de conciliação.Não 

havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s ) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) 

autor(a)(s) ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do art. 334, §8º, do Novo CPC.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63169 Nr: 4062-30.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDM, KSLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a presença de incapaz, abra-se vista ao Ministério 

Público para se manifestar com relação ao acordo firmado, sob pena de 

nulidade.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38346 Nr: 1598-38.2015.811.0080

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS, FMFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tereza de Assis Fernandes - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Conforme necessidade de designação de audiência para reavaliação do 

caso, designo o dia 29 de outubro de 2018, às 13h.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35232 Nr: 220-47.2015.811.0080
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBINEI GRACIANO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinhola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Alvará assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60431 Nr: 2845-49.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCL, ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos 

(ressalvada a gratuidade da justiça deferida).

Expeça-se termo de guarda definitivo, conforme acordado.

Ciência ao MP.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59316 Nr: 2376-03.2018.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 49: Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos 

(ressalvada a gratuidade da justiça deferida).

Expeça-se termo de guarda definitivo, conforme acordado.

Ciência ao MP.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 4334-12.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDJ, ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial detalhado pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo para analisar a existência e grau de relação 

afetiva, no prazo imprescindível de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do estudo, intimem-se as partes e abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

 Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54877 Nr: 460-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56795 Nr: 1817-49.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTERMEDI - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERS ANTONIO CORSO - 

OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 41154 Nr: 566-64.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BARBOSA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas ao representante do Ministério 

Público para que se manifeste sobre a petição e documentos juntados pelo 

Reeducando (Ref: 57).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55405 Nr: 1249-33.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y MARQUES E H M DE OLIVEIRA LTDA – ME, 

YSLLEIVIAND'S MARQUES, Maralucia Pinto Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para que a parte autora se manifeste sobre a certidão do oficial de 

justiça (Ref:14)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55943 Nr: 1459-84.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE DEUS DUARTE MAQUINAS -ME, 

Ricardo de Deus Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para que a parte autora se manifeste sobre a certidão do oficial de 

justiça (Ref:14)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54077 Nr: 716-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 Vistos.

REF 39: Embargos de Declaração opostos alegando omissão na sentença 

homologatória de REF 35.

Cabível a pretensão, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC.

No mérito, o pedido não encontra qualquer óbice, eis que se trata de mera 

omissão.

Nestes termos, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para DEFERIR a manutenção da penhora do bem imóvel indicado, bem 

como determino a expedição de termo de penhora para registro na 

respectiva matrícula do imóvel garantidor, conforme expressamente 

acordado entre as partes.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19685 Nr: 1007-55.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes sobre o RPV retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41877 Nr: 832-51.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCEMARA FREITAS DA SILVA TALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52890 Nr: 1649-31.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Alexandra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pereira Canela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado da 

parte autora para se manifestar nos autos, no prazo legal, acerca da 

certidão de ref: 17.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40700 Nr: 1204-81.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a manifestar no prazo legal, 

acerca de certidão negativa do Oficial de Justiça de Ref: 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46154 Nr: 1977-92.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Aparecida de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 2) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48576 Nr: 3210-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augustinho Brunelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 2) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11105 Nr: 437-87.2009.811.0052

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Viegas - 

OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 11105

Vistos etc.,

Tendo em vista que o feito já exauriu o seu conteúdo e nada mais foi 

requerido, DETERMINO o arquivamento dos presentes autos com as 

baixas necessárias de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11335 Nr: 649-11.2009.811.0052

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de 

Educação, Cultura e Lazer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Viegas - 

OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou 

extinguir o processo sem resolução de mérito.Ocorre que o prazo para a 

propositura da ação principal fixado no art. 308 do CPC, é de 30 (trinta) 

dias, a conta a efetivação da medida cautelar, iniciando-se 

independentemente da intimação do autor. A toda evidência, a parte 

Requerente não ajuizou a ação principal que anunciara na inicial o que 

inviabiliza o prosseguimento da cautelar, pela ausência de pressuposto 

legal de desenvolvimento válido e regular do processo. Por todo exposto, 

revogo a medida liminar (fls. 61/66) e julgo extinto o presente processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.ISENTO o 

autor do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto aos 

valores eventualmente despendidos pelo demandado, nos termos do 

inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11264 Nr: 589-38.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT, Marionely Araujo Viegas - OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 11264

Vistos etc.,

Tendo em vista a certidão de transito em julgado (fl.100), bem como que as 

parte já tomaram ciência, DETERMINO o arquivamento do presente feito 

com as baixas necessário de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55098 Nr: 3071-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Paiva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Processo nº. 3074-41.2018.811.0052 – Código nº 55098

Vistos etc.,

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 24), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 04 

DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 10H00MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório 
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do acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública local, dando ciência da audiência 

designada neste juízo, para que conduza o recuperando à aludida 

solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52537 Nr: 1441-47.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSZ, EMdOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Código 52537 (...). E, no caso dos autos, denota-se que a 

menor se encontra atualmente residindo na Comarca de Carlinda/MT (ref. 

32). Do exposto, com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º do CPC, DECLINO 

da competência, determinando a remessa dos autos à 

Carlinda/MT.Proceda-se a baixa na distribuição.CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33583 Nr: 529-89.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurisio Alves de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURISIO ALVES DE AZEVEDO, 

Filiação: Jesus Augusto de Azevedo e Áurea Alves de Souza Azevedo, 

data de nascimento: 15/06/1984, brasileiro(a), natural de Salto do Céu-MT, 

convivente, serviços gerais., Telefone 65) 3233-1259. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré MAURISIO 

ALVES DE AZEVEDO já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela 

prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal. Resolvido o mérito, 

passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, 

arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 

59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

aumento” - CP, art. 68.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para de 

posse de arma de fogo sem numeração é, de acordo com o art. 180 do 

Código Penal, 01 a 04 anos de reclusão e multa.1ª FASE:Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.2) antecedentes: 

por força da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los.3) conduta social: 

não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.4) 

personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta 

nenhuma verificação especializada.5) motivos: próprios do crime.6) 

circunstâncias: próprias do crime.7) consequências: próprias do crime.8) 

comportamento da vítima: inexistente.Dessa forma, notando-se que não há 

nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.2ª FASE:Ausentes 

circunstâncias atenuantes, se faz presente a circunstância agravante 

prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, (reincidência), visto que havia 

executivo de pena (nº 1397-14.2011.811.0039), arquivado em 11 de 

dezembro de 2014, tramitando em desfavor do réu na Comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT, razão pela qual fixo a pena intermediária em 

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.3ª 

FASE:Ausentes causas de diminuição e causas de aumento de pena, 

FIXO A PENA FINAL 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 

(ONZE) DIAS-MULTA. A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE 

FECHADO, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE RÉU REINCIDENTE E EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO.DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENAA pena deverá ser cumprida em REGIME INICIALMENTE 

SEMIABERTO, uma vez que trata-se de réu reincidente. DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.DISPOSIÇÕES COMUNSAtendendo à dosimetria da pena e, 

principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 

1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, 

caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando 

da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de 

transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, todavia, SUSPENDO sua 

exigibilidade no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50.Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos 

processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 

3,5 URH, que perfazem a quantia de R$ 3.137,77 (três mil, cento e trinta e 

sete reais e setenta e sete centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de 

nomeação em nome do advogado Dr. MARCELO BARROSO VIARO, 

OAB/MT 13.290/A.EXPEÇA-SE mandado de prisão com seu devido registro 

no Banco Nacional de Mandados.CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO – 

CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 

391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do 

CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss.Advirto 

que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja 

recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça 

ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente 

do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do 

CPP” , assim como que cabe “à secretaria do Juízo, no momento da 

expedição do mandado de intimação da sentença, expedir também termo 

de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a intenção de 

recorrer da sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo 

único –, cujo documento deverá seguir o modelo disponível no sistema 

informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, § 

4º.TRANSITADA EM JULGADO a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos 

direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) INTIME-SE o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da multa.Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente sentença 

(mormente a expedição de guias de execução definitiva), devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 16 de outubro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10254 Nr: 860-81.2008.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerci de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte exequente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da impugnação à contestação (folhas 167/175).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14454 Nr: 1117-04.2011.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdomiro Barbosa de Souza, Leonice da 

Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041 MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 5) INTIME-SE as partes para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente 

técnico, bem como apresentar os quesitos;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 1727-93.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele de Castro Yunes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39412 Nr: 548-27.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Delcaro Chuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52349 Nr: 1339-25.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdFX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayson Breno Gonçalves 

Ribeiro - OAB:MG 160.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52349

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos 

dispostos nos artigo 319 e 320.

 DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

momento acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

Processo em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, art. 189, II).

Nos termos do artigo 1.048, inciso II, do CPC, DETERMINO a tramitação 

prioritária do feito, uma vez que o requerente tem idade superior a 60 

(sessenta anos).

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO (art. 695, do CPC), 

a qual será realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte 

requerida com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do 

art. 334 e §§, CPC.

CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

No mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, 

conforme dispõe o artigo 695, § 1° do CPC;

O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31646 Nr: 105-81.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurides de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31646

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8877 Nr: 933-87.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Azevedo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 8877)

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fls. 60/66, que julgou 

parcialmente procedente a apelação, fixando os parâmetros para o 

cumprimento de sentença, determino:

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 31/36-v e do acórdão de fls. 

60/66 proferidos nos autos 11657 para estes autos.

2) Após, INTIME-SE a parte exequente para que proceda a juntada do 

demonstrativo do débito atualizado, conforme os parâmetros fixados.

3) Uma vez juntado os cálculos, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para efetuar o pagamento de obrigação, 

NO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 812 de 839



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33161 Nr: 164-35.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 33161

Vistos etc.,

Certifique-se se houve trânsito em julgado da sentença.

Caso tenha ocorrido coisa julgada, INTIME-SE a parte AUTORA para, 

querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO PRAZO 

IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11811 Nr: 1134-11.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Maria de Jesus Canjarana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 11811

Vistos etc.,

Certifique-se se houve trânsito em julgado da sentença.

Proceda-se o cadastramento dos advogados, conforme 

substabelecimento juntado.

Caso tenha feito coisa julgada, INTIME-SE a parte AUTORA para, 

querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO PRAZO 

IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32944 Nr: 1390-12.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT, Viviane Souza do Couto - OAB:13637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 32944

Vistos etc.,

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOSÉ FRANCISCO DE 

OLIVEIRA em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

A parte autora foi intimada para comparecer em perícia médica agendada, 

contudo não compareceu ao ato;

A parte foi intimada para se manifestar, decorrendo o prazo “in albis”.

Decorrido o prazo, sem manifestação, a parte autora foi novamente 

intimada, PESSOALMENTE, para promover o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

 Conforme certidão, novamente decorreu o prazo, sem nenhuma 

manifestação da parte autora.

Pelos fatos acima expostos, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, III, do CPC/15.

Condeno a parte requerente nas custas processuais, contudo, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10102 Nr: 737-83.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getúlio Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603, Neula de Fátima 

Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 10102)

Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, razão pela qual DETERMINO:

 1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9353 Nr: 230-25.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessío Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 9353

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31373 Nr: 1234-58.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Casemiro de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 Código 31373

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30333 Nr: 170-13.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30333

Vistos etc.,

Em face da oposição de Embargos de Declarações, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 2º, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-97.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000279-97.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $3,668.70 ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: SAMUEL PEREIRA VIEIRA & 

CIA LTDA - ME, Endereço: Avenida Boa Vista, sn, Centro, LAMBARI 

D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: SHAREWOOD DO 

BRASIL REFLORESTADORA LTDA, Endereço: RUA B, sn, Rua E, Quadra 

10/02 - (Galpão Comercial), DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-280 Senhor(a): SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-98.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JANSEN GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8010370-98.2016.8.11.0052 Valor 

da causa: $22,338.86 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

JANSEN GOMES DE ARAUJO, Endereço: Avenida BOA VISTA, 35, 

CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: 

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, Endereço: Sítio ESTÂNCIA VISTA 

ALEGRE, COMUNIDADE SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE CÁCERES ? MT, S/N, 

ESTÂNCIA VISTA ALEGRE, COMUNIDADE SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES ? MT, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): JANSEN 

GOMES DE ARAUJO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 
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partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-98.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JANSEN GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8010370-98.2016.8.11.0052 Valor 

da causa: $22,338.86 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

JANSEN GOMES DE ARAUJO, Endereço: Avenida BOA VISTA, 35, 

CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: 

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, Endereço: Sítio ESTÂNCIA VISTA 

ALEGRE, COMUNIDADE SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE CÁCERES ? MT, S/N, 

ESTÂNCIA VISTA ALEGRE, COMUNIDADE SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES ? MT, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. RIO BRANCO, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000219-27.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Ofício nº 087/2018 Rio Branco - MT, 

24 de outubro de 2018. Prezado (a) Senhor (a): Nos termos do Art. 3º § 1º 

inciso I a V do Provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos que se fazem necessários para a realização do cálculo de 

liquidação do débito nos autos de n. 1000219-27.2018.8.11.0052, que tem 

com partes André da Conceição Paiva em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Outrossim, informo que os autos foram materializados e 

encaminhados para realização do respectivo calculo, ficando assim 

enviado todos os documentos dos autos. Atenciosamente, Sócrates 

Jalves de Laet Gestor Judiciário AO (A) ILMO (A) SENHOR (A) MD. 

DIRETOR (A) DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 287-59.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, JdSA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOZIELLEN DE ARAUJO 

BARROS - OAB:22781/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 24h.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68477 Nr: 2030-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João de Deus Nunes, Odenete Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Joaquim Cosme Nunes, JUCIANE 

COSME NUNES , Juliana Cosme Nunes Domingos, JUSSARA COSME 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref.61, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 29 de JANEIRO de 2019, ÀS 17:00 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77678 Nr: 3892-42.2017.811.0032

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Duvirge de Canavarros, BVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref.10, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de FEVEREIRO de 2019, ÀS 13:00 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66931 Nr: 1221-80.2016.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR DE ALMEIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Martins Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

EDEMIR DE ALMEIDA MATOS, já qualificado nos autos, intentou o presente 

Pedido de Alvará Judicial dos valores deixados por seu filho, EDIVAN 

MARTINS MATOS (de cujus), atinentes ao PIS e ao FGTS.

A inicial veio lastreada com os documentos de fls. 08/51.

Instado a se manifestar, o Ministério Público solicitou a juntada de 

documentos complementares, tendo a parte autora prontamente atendido 

ao pedido.

Estando os autos em conformidade, o MPE deu parecer favorável ao pleito 

inicial.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e Decido.

De acordo com a Lei 6.858 de 24 de novembro de 1980, em seu artigo 1º, 

os sucessores definidos pelo Código Civil, são aptos a realizar a 

solicitação, como também excepcionalmente, o Ministério Público poderá 

fazer o pedido quando não houver sucessores, ou estes não tiverem 

condições por algum motivo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido do 

Requerente merece acolhida. Isso porque os fatos narrados estão em 

estrita consonância com os documentos acostados aos autos. Ademais, 

não adveio qualquer informação acerca da existência de outros 

sucessores legítimos.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, forte nos fundamentos alhures, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na exordial para determinar a expedição de Alvará em 

nome da parte requerente, para que proceda com levantamento de valores 

existentes junto à Caixa Econômica Federal, em nome do de cujus EDIVAN 

MARTINS MATOS, devidamente acrescidos de todas as vantagens 

resultantes de juros e correção monetária, com posterior encerramento da 

referida conta.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intime-se.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55293 Nr: 308-69.2014.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Emerson Flávio de Andrade - OAB:OAB/MT 6.730, 

Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:OAB/MT 18.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autora, sobre o desarquivamento dos autos, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61692 Nr: 1262-81.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNdS, BMNCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REVOGO 

a prisão civil outrora decretada e, por consectário, determino o 

recolhimento do respectivo mandado de prisão civil em nome do executado 

JOEL ANTONIO CORREA DE ALMEIDA, advertindo-o de que o 

descumprimento do acordo poderá acarretar em expedição de novo 

mandado de prisão.Expeça-se alvará em nome da representante, ora 

genitora da menor, para levantamento da quantia depositada em juízo 

(ref.74).Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.Por fim, promovo a suspensão do feito por 09 (nove) meses, 

devendo os autos permanecer em secretaria até o decurso do prazo, 

quando só então, deverá ser intimada a parte autora para informar acerca 

do cumprimento integral do débito.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se.Vistas ao MPE.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51295 Nr: 1356-34.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transborgonhoni Transporte Ltda ME, Jeova 

Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre a certidão do 

distribuidor de fl. 76, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-62.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-30.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que a audiência designada para o dia 27 de junho de 2018 não se 

realizará, em razão de ter sido estabelecido horário de expediente 

diferenciado no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso (08h às 12h), 

conforme Portaria n° 629/2018-PRES (em anexo). Certifico ainda, que a 

carta de citação expedida à Reclamada retornou com a informação de 

mudança de endereço. Assim, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para informar o endereço correto da reclamada, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL FRANCISCA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que a audiência designada para o dia 27 de junho de 2018 não se 

realizará, em razão de ter sido estabelecido horário de expediente 

diferenciado no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso (08h às 12h), 

conforme Portaria n° 629/2018-PRES (em anexo). Certifico ainda, que a 

carta de citação expedida à Reclamada retornou com a informação de 

mudança de endereço. Assim, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para informar o endereço correto da reclamada, no 

prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86602 Nr: 1041-30.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIVISUAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE BRITO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA WITT - OAB:75144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Tunna 

Entretenimento e Audiovisual Ltda. em face de Pousada e Pesqueiro Itaicy, 

pelas razões expostas em inicial.

Entre um ato e outro, as partes compareceram aos autos para informar 

que se compuseram amigavelmente, ajustando o pagamento em 

prestações que se encerram em 26/12/2019, requerendo, por fim a 

homologação do acordo, bem como a suspensão do feito.

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de ref. 09, e, consequentemente, SUSPENDO o curso da 

Execução pelo prazo concedido pela Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação (26/12/2019).

Expirado o prazo concedido, ou havendo manifestação da parte 

interessada, conclusos para deliberação ou extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82684 Nr: 1620-12.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 30 e 31. EXPEÇA-SE o necessário à intimação da 

empresa em que trabalha o Requerido, para que, a partir do recebimento 

deste, promova a retenção na folha de pagamento do Requerido de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a título de pagamento das 

verbas alimentícias provisórias, até prolação de sentença ou ulterior 

decisão, bem assim deposite-o na conta bancária informada pela parte 

Requerente, nos termos do art. 529, §3º do CPC/2015.

Em seguida, DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 1116-06.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE A. NATEL GLASER 

DA SILVA - OAB:50586/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE 2.636,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS 

E TRINTA E SEIS) REAIS, OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O 

SITE DO TJMT E CLICAR EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11919 Nr: 956-93.2008.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAIL DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 Intimação da parte ré para manifestação acerca do parecer do Ministério 

Público, conforme ref: 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88422 Nr: 1802-61.2018.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDUINO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DAS DORES CANAVARROS, Espólio 

de DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, CLEIDE ASSUNÇÃO PINTO, MARIA 

TEREZA DA SILVA, PEDRO ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:21286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória manejado pelo autor.CITEM-SE o Requerido, bem como os 

confinantes, nos termos do art. 246, § 3º do CPC.CITEM-SE eventuais 

interessados ausentes e desconhecidos, via edital, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, à luz do art. 259, I do CPC.INTIMEM-SE, mediante remessa dos 

autos (CPC, art. 183, § 1º), os representantes da Fazenda Pública 

Nacional, Estadual e Municipal para, no prazo de 30 (trinta) dias 

manifestarem-se nos autos.OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta comarca, para efetivar o registro da presente ação judicial, 

conforme determina o art. 167, I, item 21 da Lei de Registros 

Públicos.Tendo em vista que a parte Autora demonstrou nos autos não 

possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, 

DEFIRO a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC). Defiro a prioridade na tramitação, eis que a parte Autora é 

pessoa idosa.Cumpra-se.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 1168-65.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R A NOVAIS DE ARAUJO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO a presente ação movida 

por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em face de R. A. 

Novais de Araujo ME, à luz do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74339 Nr: 1792-22.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Intimação da parte requerente para que, no prazo legal, apresente 

impugnação à contestação preferida nos autos, ref:83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74339 Nr: 1792-22.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerida a comprovar os pagamentos acordados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de inércia, EXPEÇA-SE o competente mandado de reintegração 

de posse em favor da parte requerente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74339 Nr: 1792-22.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Vistos etc.

INTIME-SE o executado a pagar o valor acordado, devidamente corrigido, 

no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do 

art. 523, § 1º do CPC.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74339 Nr: 1792-22.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse, proposta por Dulci da Silva 

Oliveira em face de Evaristo da Silva Correa, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial.

Posteriormente às partes noticiaram a composição amigável realizada 

durante o Projeto Ribeirinho Cidadão IX, requerendo a homologação do 

acordo entabulado, e via de consequência a extinção da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado mister a extinção do 

presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, III, “b”, do 

novo Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Cancelo a audiência aprazada.

 Ao arquivo, com baixa na distribuição.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74339 Nr: 1792-22.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Vistos etc.

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 03 

de maio de 2016, às 09h:30min.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-56.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-18.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FERREIRA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 
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INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-25.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAM WELESON DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-52.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-22.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TATIANE GONCALVES ARRUDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TATIANE GONCALVES ARRUDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-44.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON GONCALVES DE ARRUDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-96.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DO BOM DESPACHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-61.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-16.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-60.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLEINE RAFAELA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-87.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NUNES RONDON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000502-18.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE FERREIRA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-81.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BOSCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000778-49.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEYRIANE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-13.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IANKA MARIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-67.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KLEITON LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012000-94.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BRAGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q M D DE ANDRADE BARBOSA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça. Santo Antônio do 

Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-08.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-85.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEYRIANE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MACIEL DE ALMEIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-13.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BELINE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-48.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ESCANDELARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-40.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA JUSTINA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-25.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-66.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-94.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MAGALHAES CAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-87.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-64.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERTON DE ARRUDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-86.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PINHO NARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-92.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-77.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA LANZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-22.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONIELLY APARECIDA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 823 de 839



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-29.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-81.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUSTISON PEDROSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-21.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASSIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-06.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAMMY CHRYSTINNI MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-80.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LARISSA DA SILVA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-72.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-23.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR TOLEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-30.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DO CARMO MONTEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-19.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-98.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CLARINDA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-80.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-52.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 3133-23.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO COLARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3133-23.2018.811.0039.

Código nº. 91020.

Vistos.

Considerando o petitório em referência nº. 9, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65733 Nr: 2199-70.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMISLENI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 .Defiro o pleito referencia n. 66, assim, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos.Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data 

da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil.Em se 

tratando de pagamento de honorários de perito em caso de assistência 

judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução nº 305 de 

07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, podendo ser 

majorado para até 03 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). Considerando a 

complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert compreenderá a 

alegada incapacidade; considerando o tempo de duração do processo, 

nível de especialização do profissional, bem como o lugar de prestação do 

serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de distância da 

capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente à época do 

efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia 

for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86742 Nr: 1023-51.2018.811.0039

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora, que decorreu o prazo e o autor, 

embora devidamente intimado, nada manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86742 Nr: 1023-51.2018.811.0039

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91181 Nr: 3216-39.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MOLINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON UTIZIG - OAB:30.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91233 Nr: 3252-81.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. MARANGÃO - ME, ELIANA DIAS 

MARANGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 2653-16.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516-B, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO DEPOSITO DE REFERENCIA 72, JUNTADOS NOS PRESENTES 

AUTOS.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113630 Nr: 4229-53.2018.811.0078
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 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIANE PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 2522-50.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR FLÁVIO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., CHEMTURA INDUSTRIA QUI,ICA DO BRASIL LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR VANZAN MUNIZ - 

OAB:20939/MT

 Intimação da parte requerida para ciência da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77927 Nr: 1927-90.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER, VALDECIR FLÁVIO 

LANZARIN, JOSÉ MARIA FERNANDES, HELENA ROSA SCARIOTE 

LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 Em face do retorno dos autos da Instância Superio, ficam as partes 

devidamente intimadas a se manifestar do que entender de diretio no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113524 Nr: 4162-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SANDRA DE CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a autora, devidamente intimada a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias a proceder a juntada dos documentos constante na ref. 11, 

sob pena de indeferimento do pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113876 Nr: 4396-70.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DE F. TABORDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97604 Nr: 510-97.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATINI, MARQUETTI & CIA LTDA (AGROCAT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o embargante da Resolução de Mérito. Vistos etc. Trata-se de 

embargos opostos por Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda. à 

execução de Termo de Ajustamento de Conduta ajuizada pelo Ministério 

Público. A parte embargante afirma que a obrigação de fazer encontra-se 

integralmente satisfeita. Instado a se manifestar o Ministério Público 

requereu a total improcedência dos embargos por ainda faltarem 

documentos previstos no TAC. Vieram os autos conclusos. Verifica-se 

dos autos que o termo de ajustamento de conduta previu a necessidade 

de obtenção dos seguintes documentos: “c.1) quanto à documentação: 1) 

providenciar Alvará de Localização do município; 2) providenciar Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme preconizado pela 

NR 9; 3) providenciar Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

(PCMSO), preconizado pela NR 7; 4) providenciar registro junto ao 

INDEA-MT; 5) providenciar Licença Sanitária Estadual para funcionamento; 

6) providenciar Licenças Ambientais do órgão ambiental competente; 7) 

providenciar Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo CREA-MT; 8) 

providenciar Responsável Técnico devidamente inscrito no CREA-MT; 9) 

providenciar Licença do Corpo de Bombeiros;” Da análise detida dos autos 

e da documentação apresentada, verifico que todos os itens foram 

observados pela parte embargante. Isso porque a parte embargante 

comprovou a desnecessidade de registro no CREA, conforme decisão 

judicial proferida em Mandado de Segurança Coletivo. Além disso, juntou 

licença sanitária para funcionamento e licença do corpo de Bombeiros 

que, ainda que feita a destempo, torna desnecessária a continuidade da 

execução. Diante disso, verificado que houve o cumprimento integral dos 

termos estabelecidos no TAC ora Executado, é de rigor a procedência dos 

presentes embargos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos à execução, o que faço com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as anotações de estilo. Traslade-se cópia desta para os autos 

principais (cód. 88804).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108367 Nr: 1000-85.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84429 Nr: 1926-71.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE MADALENA BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR FARRAPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte Requerente, meio de seu 

representante legal, para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiço constante na ref. 29, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111067 Nr: 2673-16.2018.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FÁVARO

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:10200, LUIZ ORIONE 

NETO - OAB:3606, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17738

 Vistos,

Procedo a juntada do resultado do Bacenjud.

Cumpra-se o despacho de referência 17 e 31 na íntegra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111067 Nr: 2673-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FÁVARO

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:10200, LUIZ ORIONE 

NETO - OAB:3606, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17738

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de Agravo de 

Instrumento.

Pois bem. Mantenho a decisão pelos próprios fundamentos que a 

embasaram.

Atualize o cadastro de advogados da parte Requerida, coforme petição de 

ref. 29.

No mais, verifico que a parte autora informou que constou de forma 

equivocada o número do CNPJ da empresa Bunge Alimentos, 

apresentando o número correto.

Assim, considerando que foi efetivada consulta em relação à Requerida 

Agropecuária Via Fértil LTDA, sendo o resultado infrutífero, procedo 

BLOQUEIO via BACENJUD na conta da requerida BUNGE ALIMENTOS S/A 

(CNPJ nº 84.046.101/0001-93), no valor de R$ 1.836.500,00 (um milhão 

oitocentos e trinta e seis mil e quinhentos reais).

Ressalto que nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

No mais, cumpram-se as determinações anteriores conforme ref. 17.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23365 Nr: 14735-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do TJ, requerendo o que de direito, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53635 Nr: 1410-24.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS, JMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1410-24.2016.811.0108 (Código nº 53635)

REQUERENTE: M.L. dos S. representado por Juliete Maria de Lima

REQUERIDO: Nésio Lemos dos Santos.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Retifique-se o tipo de ação para execução de alimentos.

Considerando a certidão de fl. 48, nomeio para patrocinar os interesses da 

requerente a Dra. Amanda de Sousa Campos Belo.

Fixo o valor de 2 URH a titulo de honorários advocatícios, conforme a 

Tabela da OAB/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde- MT para Tapurah - MT, 24 de julho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61786 Nr: 285-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C STEVANATO VASQUE - TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RODRIGUES CORREIA 

LINARES - OAB:64.939/PR, MAYCON VINHOTO SANTANA - 

OAB:63.921/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: valdecy schon - 

OAB:19483PR, VALDEN GEORG SCHON - OAB:66201PR

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64653 Nr: 2043-64.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADARIO SILVA BORGES FILHO - 

OAB:8104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65980 Nr: 2800-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65915 Nr: 2769-38.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirineu Carlos Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24422 Nr: 696-74.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VARGAS & CIA LTDA ME, Debora Cristina 

Skoreck, LEOCRIDES VARGAS, FERNANDO DOS SANTOS VARGAS, 

MARLENE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias indicar dados bancários para 

transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, 

nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61786 Nr: 285-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C STEVANATO VASQUE - TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RODRIGUES CORREIA 

LINARES - OAB:64.939/PR, MAYCON VINHOTO SANTANA - 

OAB:63.921/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: valdecy schon - 

OAB:19483PR, VALDEN GEORG SCHON - OAB:66201PR

 Impulsiono os autos para a intimação da parte requerente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias apresentar os quesitos periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61786 Nr: 285-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C STEVANATO VASQUE - TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RODRIGUES CORREIA 

LINARES - OAB:64.939/PR, MAYCON VINHOTO SANTANA - 

OAB:63.921/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: valdecy schon - 

OAB:19483PR, VALDEN GEORG SCHON - OAB:66201PR

 VISTOS.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Nomeio como perito o Engenheiro Industrial Mecânico JORGE IOANNIS 

TSILFIDIS, CREA 1203376693, com escritório profissional situado na Rua 

das Primaveras, nº 1829, Bairro Jardim Botânico, CEP 78556-026, 

Sinop/MT, telefone (66) 3531 7116 e (66) 9999 4321.

 Intime-o para dizer se aceita o encargo e declinar seus honorários. Prazo: 

10 (dez) dias.

Com a juntada de proposta, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pelo autor.

No caso de discordância das partes acerca dos honorários periciais 

apresentados, diga o perito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos, o 

qual deverá informar ao Juízo data e horário para realização da perícia, 

com 15 (quinze) dias de antecedência para intimação das partes, sob 

pena de nulidade.

Consigne-se que o laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias 

após o término dos trabalhos.

Desde já, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS (art. 465, do CPC).

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58994 Nr: 1715-71.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Jonas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1715-71.2017.8.11.0045.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 5 de dezembro de 2018, a 

partir das 13horas, observada a ordem de chegada. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, via DJe, para que 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.
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ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, expeça-se requisição de 

pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal].

Comunique-se o Juízo deprecante, conforme solicitado no ofício da fl. 19.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 1492-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1492-21.2017.811.0108 (Código 58625)

Aposentadoria Rural por Idade

 VISTOS.

Primeiramente, convém ressaltar que em abril de 2018 o magistrado titular 

deste Juízo foi promovido para a Comarca de Juína/MT, estando a Juíza da 

5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Melissa de Lima 

Araújo, atuando como substituta legal.

 Empós, foi nomeado o juiz titular para esta Comarca, Dr. Jorge Hassib, 

contudo, ele permanece designado na Comarca de Rondonópolis/MT, 

razão pela qual em 08/05/2018 os magistrados da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, em sistema de cooperação, passaram a atuar como 

voluntários na Comarca de Tapurah/MT, auxiliando a magistrada substituta.

Desta forma, em sistema de cooperação, os magistrados de Lucas do Rio 

Verde/MT cumulam e tentam dar seguimento aos processos desta 

Comarca.

Por motivos de readequação da pauta de audiências do Dr. Cássio Luís 

Furim, Magistrado que atua de forma cooperada nos presentes autos, 

necessária a sua readequação, de modo que redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h00min.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 51782 Nr: 431-62.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMRdS, ARVF, ARVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVdBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n° 1531-81.2018.811.0108 (Código 51782)

Ação Revisional de Alimentos

 VISTOS.

Primeiramente, convém ressaltar que em abril de 2018 o magistrado titular 

deste Juízo foi promovido para a Comarca de Juína/MT, estando a Juíza da 

5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Melissa de Lima 

Araújo, atuando como substituta legal.

 Empós, foi nomeado o juiz titular para esta Comarca, Dr. Jorge Hassib, 

contudo, ele permanece designado na Comarca de Rondonópolis/MT, 

razão pela qual em 08/05/2018 os magistrados da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, em sistema de cooperação, passaram a atuar como 

voluntários na Comarca de Tapurah/MT, auxiliando a magistrada substituta.

Desta forma, em sistema de cooperação, os magistrados de Lucas do Rio 

Verde/MT cumulam e tentam dar seguimento aos processos desta 

Comarca.

Por motivos de readequação da pauta de audiências do Dr. Cássio Luís 

Furim, Magistrado que atua de forma cooperada nos presentes autos, 

necessária a sua readequação, de modo que redesigno a audiência de 

instrução para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h30min.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 65952 Nr: 2788-44.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO SCAPARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela requestada, determinando a 

intimação do requerente a indicar se lhe servem os medicamentos 

alternativos apontados no parecer do NAT-Jus, às f. 27-28, e, em caso 

afirmativo, DETERMINO a entrega do medicamento fornecido pelo SUS, 

com urgência.Sem prejuízo, estando em termos, recebo a petição inicial e 

determino a citação dos requeridos para, querendo e no prazo legal, 

apresentarem defesa, indicando as provas que pretendem produzir, na 

medida em que, por se cuidar da tutela de direito individual de saúde, 

descabe a realização de mediação/conciliação judicial, ante a notória 

impossibilidade/recusa dos entes estatais de se submeterem a tais 

procedimentos, ante a carência de representantes legais ao desempenho 

do mister.Defiro os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, 

parágrafo 2º, do CPC. Intime-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo a 

presente como mandado/ofício/alvará/carta precatória. Lucas do Rio 

Verde p/ Tapurah/MT, 22 de outubro de 2018.GISELE ALVES SILVAJuíza 

de Direito cooperadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58096 Nr: 1222-94.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER, Atilio Kirnev

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador para no prazo de 15 dias efetuar a retirada da certidão 

premonitória, bem como efetuar o recolhimento das taxas e custas 

processuais de remessa da Carta Precatória ao Juízo Deprecado de 

Varzea Grande, conforme endereço informado a fl. 63, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o 

encaminhamento da deprecada de citação, e ainda, para em mesmo prazo 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento 

do mandado de citação no endereço indicado a fl. 68, vez a ausência 

temporária do executado, certificado a fl. 75, devendo para tanto acessar 

o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento 

de diligência nos autos.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 830 de 839



 Cod. Proc.: 62820 Nr: 26-27.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJA NORTE SUL LTDA- EPP, ANTONIO SERGIO 

BATISTA ALABARCES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense Sicredi Norte.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

apresentação de impugnação à Contestação de fls. 253/1.506, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51764 Nr: 454-82.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TIAGO MARTINS, ANELITA LOPES DA SILVA 

MARTINS, EFLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Elias 

Tiago Martins, Anelita Lopes da Silva Martins e Elizeu Felipe Lopes Martins 

contra Antonio José de Oliveira Neto para:a)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (26/08/2012);b)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os 

honorár ios advocatíc ios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54507 Nr: 1201-95.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Vistos.

Recebo a denúncia, em todos os seus termos, por satisfazer os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Cite-se o acusado FABIANO GABIATTI para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência 

do parágrafo segundo do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Conste no mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras para 

constituir advogado.

 Caso o acusado informe que não possui condições financeiras para 

constituir advogado, voltem-me os autos conclusos para nomeação de um 

advogado dativo.

Requisite-se: a) folha de antecedentes no Instituto de Identificação de 

Mato Grosso; b) folha de antecedentes no Instituto Nacional de 

Identificação; c) junte-se folha de antecedentes desta Comarca, bem como 

alimente-se o sistema nacional de informação (SINIC), sobre o recebimento 

da denúncia (Seção 5, item 7.5..1, IV, da CNGC).

Defiro o requerimento da cota ministerial.

Notifique-se a representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36935 Nr: 950-53.2009.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CEZAR MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o pagamento da diligência 

complementar do Oficial de Justiça, conforme contação de fl. 258: "(...) 

tendo em vista ás várias diligências desse meirinho ao local de residência 

e ao município de Nova Guarita/MT – local da penhora, passo a cotar a 

diligencia no valor remanescente de R$ 1.262,70 (hum mil e duzentos e 

sessenta e dois reais e setenta centavos), a ser recolhido através de 

competente guia com esta finalidade."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 942-03.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON DOUGLAS PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (L & A 

CAPACITAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CURSOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fl. 33 e verso. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58138 Nr: 439-11.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - OAB:OAB/MT 

20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de fl. 81 e 

verso. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para custas e R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais vinte e quatro centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do 

Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50438 Nr: 345-05.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO PIETROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABIATTI, ANA ANTONINHA 

GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 26 e verso. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e 

dois reais e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54697 Nr: 1312-79.2014.811.0085

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENUIR DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 30 e verso. Fica 

cientificado(a) de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do 

Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58123 Nr: 427-94.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382

 Vistos.

Considerando que não houve tempo hábil para a conclusão da reforma da 

sala de audiências até a presente data e considerando que não há outro 

espaço disponível que comporte a instalação de uma sala para tal 

finalidade, redesigno a audiência designada nos autos para o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas, face a ausência de data anterior na 

pauta.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50795 Nr: 716-66.2012.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, 

VILMA FELIPETTO, EDVALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

713,40 (setecentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 115/117. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 300,00 (trezentos reais) para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1710 Nr: 1-39.1999.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT, 

ANGELIN JOSÉ FOGUESATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA, GEVANILDO 

CÉSAR ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB:OAB/MT 

20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PENDLOSKI - 

OAB:3256/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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580,40 (quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 276 e verso. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para custas e R$ 167,00 (cento e sessenta e 

sete reais) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39414 Nr: 522-03.2011.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR LANG, ANA MARIA LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.086,63 (três mil, oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 77/81. Fica cientificado(a) 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

e Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 110-04.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO JOSÉ GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA-PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Autos nº 110-04.2013.811.0085 (Cód.51428)

Exequente: União

Executado: Evandro José Gabiatti

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União em face da 

decisão de f.16, objetivando depurar o ato de contradição quanto a 

imprescindibilidade da apresentação do comprovante de protesto prévio 

da CDA exequenda.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Decido.

Pertinente os embargos de declaração. Explico.

A jurisprudência pátria é uníssona em declarar a desnecessidade de 

apresentação do comprovante de protesto do título (CDA), visto tratar de 

título certo, líquido e exigível.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

PROTESTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE MUNICIPAL. 

PRECEDENTES.

“1. A CDA, além de já gozar da presunção de certeza e liquidez, dispensa 

o protesto. Correto, portanto, o entendimento da Corte de origem, segundo 

a qual o Ente Público sequer teria interesse para promover o citado 

protesto. Precedentes.

“2. Agravo regimental não provido” (Ag em REsp nº 301.361/RS; 2ª Turma 

do E. Superior Tribunal de Justiça; j. 05.08.2010; p. Dje03.09.2010; Rel. 

Min. Mauro Campbell).

Com efeito, inobstante o entendimento do magistrado que me antecedeu, é 

de rigor a revogação da decisão objurgada no sentido a desnecessidade 

de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, diante da presunção de 

certeza e liquidez que tal título representa.

Isto posto, acolho os presentes embargos de declaração para aclarar a 

contradição apontada e, via de consequência, revogo a decisão de f.42 e 

determino o prosseguimento regular do feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 22 de março de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64149 Nr: 410-14.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para apresentar Impugnação à Contestação no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65028 Nr: 896-96.2018.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nabor Fortunato Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Tavore Testa, Luzia 

Roseneide Testa Prates, Espólio de Rubens Testa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

PARTE AUTORA: NOBOR FORTUNATO DIAS

PARTE EXECUTADA: ESPOLIO DE RUBENS TESTA

N°. PROCESSO: 896-96.2018.811.0077

CÓDIGO Nº: 65028

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar citações conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

Duas urbanas: R$ 50,00 (Cinquenta reais)

VALOR TOTAL DAS DILIGENCIAS: R$ 50,00 (Cinquenta reais)

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

ário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 63712 Nr: 202-30.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa de Carvalho Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para apresentar Impugnação à Contestação no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62658 Nr: 1327-67.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Von Horn

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosa Von Horn - 

OAB:70915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 MARIA ROSA VON HORN, devidamente qualificada na inicial, ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA objetivando a declaração da posse do estado de 

casados de seus pais Sara Soleto e Frederico Von Horn, para que sejam 

produzidos os efeitos civis da união, com o fim específico de obtenção da 

cidadania austríaca.

 Aduz que nasceu em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT em 05/02/1958, 

assim como seus quatro irmãos, todos frutos da união pública e notória de 

Frederico Von Horn com Sara Soleto, desde o início de 1950 a 23/09/1958, 

quando seu pai faleceu vítima de homicídio.

 Relatou que os membros mais antigos da família afirmam que seus pais 

chegaram a se unir em matrimônio religioso, mas não obteve provas do 

casamento, apesar de ter conseguido certidão positiva junto à Diocese de 

Cáceres/MT, a qual foi posteriormente desmentida pela própria Igreja 

Católica.

 Descreveu a vida e união do casal e as circunstâncias do trágico 

desfecho da vida conjugal, com a morte de Frederico, vítima de homicídio, 

e de como as cinco crianças foram levadas para Viena, Áustria, e para 

São Paulo/SP, para serem criadas pelos avós paternos, pela tia paterna e 

por amigos.

 Afirmou que todos os irmãos obtiveram a cidadania austríaca, exceto a 

requerente, porquanto o art. 7º do Código Civil da Áustria exige a 

comprovação do registro civil da união para concessão da cidadania, a 

qual é reservada apenas aos filhos legítimos, advindos de um casamento 

com efeitos civis.

Assevera que a posse do estado de casados é comprovada pelo diário de 

Frederico Von Horn e pelo registro civil de nascimento de todos os filhos 

havidos com Sara Soleto.

Designada audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal da 

autora e ouvida uma testemunha.

O Ministério Público fez parecer favorável ao pedido inicial.

É o relatório. DECIDO.

 A requerente pretende a declaração da posse do estado de casados de 

seus pais Frederico Von Horn e Sara Soleto, com o objetivo de 

declarar-se filha legítima e, com isso, satisfazer a exigência prevista no 

art. 7º do Código Civil da Áustria para obtenção da cidadania austríaca.

 Inicialmente, consigno que este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda, visto que a Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT é o local do último domicílio do casal e não há filho 

incapaz, incidindo assim, por analogia, o disposto no art. 53, I, ‘b’ do 

Código de Processo Civil de 2015:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável:

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

 Além disso, nos termos do art. 19, I, do Código de Processo Civil de 2015, 

“o interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da 

inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”.

 Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, no qual o Estado 

apenas exerce, através dos órgãos judiciários, atos de pura 

administração, pelo que sequer é correto o emprego da palavra jurisdição 

para qualificar tal atividade. Portanto, a jurisdição voluntária é verdadeiro 

negócio ou ato jurídico, e não, como acontece na jurisdição contenciosa, 

uma lide ou situação litigiosa, de modo que o procedimento se desenvolve 

sem partes. Assim, se nos procedimentos contenciosos compete às 

partes provar os fatos constitutivos de seus direitos e pretensões, 

considerando a natureza administrativa da jurisdição voluntária, ao juiz 

são conferidos amplos poderes de investigação dos fatos, podendo 

ordenar de ofício, por exemplo, a realização de qualquer prova. Pela 

mesma razão, ao decidir o pedido, o magistrado não ficará adstrito ao 

critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 

reputar mais conveniente ou oportuna, não provocando, por conseguinte, 

com a sua decisão, coisa julgada material.

 Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos fatos e do 

direito.

 Na época da convivência mencionada na exordial, a legislação brasileira 

então vigente não previa a figura da união estável, admitindo tão somente 

o casamento civil como forma de constituição de família.

Assim como hoje, a prova do casamento se dá pela certidão do registro 

ou, na sua falta ou perda, é admissível qualquer outra espécie de prova:

Código Civil de 1916

 Art. 202. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do 

registro, feito ao tempo de sua celebração (art. 195).

Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível 

qualquer outra espécie de prova.

Código Civil de 2002

Art. 1.543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do 

registro.

Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível 

qualquer outra espécie de prova.

 Conforme a própria requerente afirma na petição inicial, não há notícia de 

registro civil de casamento hábil a comprovar a relação matrimonial, porém 

a posse do estado de casados foi amplamente demonstrada pela prova 

documental e oral produzida nos autos.

Constam nos autos várias fotografias do Sr. Frederico com a Sra. Rosa, 

certidões de nascimento de cinco filhos comuns do casal, e foi exibida ao 

Magistrado e ao Promotor de Justiça, em audiência, cópia encadernada, 

em diversos volumes, dos diários do Sr. Frederico Von Horn, que atuou 

como agrimensor e naturalista nesta cidade de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, que na época se chamava Cidade de Mato Grosso.

Além disso, há fundados indícios de que o casal possa ter contraído 

matrimônio religioso, consoante certidão de fls. 25, que posteriormente foi 

desmentida conforme certidão de fls. 25v, em circunstâncias bastante 

peculiares e enigmáticas, conforme se extrai do depoimento pessoal da 

requerente.

Nesse diapasão, entendo ser desnecessária maior dilação probatória 

acerca do suposto casamento religioso, bem como desnecessária a 

juntada dos vários volumes dos diários, pois é inequívoco que o Sr. 

Frederico Von Horn e a Sra. Sara Soleto conviveram com intuito de 

constituir família entre 1950 e 23/09/1958, data do óbito do varão, e que 

tiveram cinco filhos, dentre os quais a requerente, os quais foram 

devidamente reconhecidos e registrados em Cartório de Registro Civil, ou 

seja, foi demonstrada a posse do estado de casados, conforme parecer 

favorável do Ministério Público.

Cabe ressaltar que não há notícia de qualquer impedimento legal dos 

nubentes, que tornasse nulo eventual casamento; tanto que a Sra. Sara 

Soleto contraiu novo matrimônio posteriormente, conforme se depreende 

da certidão de casamento de fls. 23, onde consta ser solteira.

Ademais, o casamento de pessoas que faleceram na posse do estado de 

casados não pode ser contestado em prejuízo da prole comum e, em caso 

de dúvidas, julgar-se-á pelo casamento, consoante disposições legais 

então vigentes e atualmente vigentes:

Código Civil de 1916

Art. 203. O casamento de pessoas que faleceram na posse do estado de 

casados não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo 

mediante certidão do registro civil, que prove que já era casada alguma 

delas, quando contraiu o matrimônio impugnado (art. 183, nº VI).

(...)
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Art. 206. Na dúvida entre as provas por e contra, julgar-se-á pelo 

casamento, se os cônjuges, cujo matrimônio se impugna, vierem ou 

tiverem vivido na posse do estado de casados.

Código Civil de 2002

Art. 1.545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de 

casadas, não possam manifestar vontade, ou tenham falecido, não se 

pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do 

Registro Civil que prove que já era casada alguma delas, quando contraiu 

o casamento impugnado.

(...)

Art. 1.547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á 

pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou 

tiverem vivido na posse do estado de casados.

Embora o casamento não tenha sido registrado a tempo e modo próprios 

pelos nubentes, por razões as quais se desconhece, uma vez 

comprovada em juízo a posse do estado de casados é possível o 

suprimento do registro, na forma do art. 109 da Lei 6.015/73:

Lei nº 6.015/73

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório.

Na ausência de prova da data exata do casamento, determino que seja 

lavrado o registro com a data constante da Certidão de Casamento 

religioso de fls. 25, isto é, o dia 12 de outubro de 1955, passando a 

produzir efeitos civis deste esta data, conforme determinam o art. 205 do 

Código Civil de 1916 e art. 1.546 do Código Civil de 2002:

Código Civil de 1916

Art. 205. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de 

processo judicial, a inscrição da sentença no livro do registro civil 

produzirá, assim no que toca aos cônjuges, como no que respeita aos 

filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento.

Código Civil de 2002

Art. 1.546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de 

processo judicial, o registro da sentença no livro do Registro Civil 

produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos 

filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento.

O art. 7º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro) dispõe que “a lei do país em que domiciliada a pessoa 

determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 

capacidade e os direitos de família”.

No caso em tela, considerando que foi declarada a posse do estado de 

casados entre o Sr. Frederico Von Horn e a Sra. Sara Soleto com efeitos 

desde 12/10/1955, e considerando que a requerente MARIA ROSA VON 

HORN nasceu em 05/02/1958, isto é, na constância do casamento, é 

forçoso reconhecer que se trata de filha legítima, na forma do art. 337 do 

Código Civil de 1916:

Código Civil de 1916

 Art. 337. São legitimos os filhos concebidos na constancia do casamento, 

ainda que annullado (art. 217), ou mesmo nullo, se se contrahiu de boa fé 

(art. 221).

 Ainda que assim não fosse, e a data do casamento fosse posterior ao 

nascimento da requerente, ainda assim haveria de ser filha legitimada que, 

à luz do Código Civil de 1916, era equiparada à filha legítima:

Código Civil de 1916

Art. 352. Os filhos legitimados são, em tudo, equiparados aos legítimos.

Art. 353. A legitimação resulta do casamento dos pais, estando concebido, 

ou depois de havido o filho (art. 229).

Art. 354. A legitimação dos filhos falecidos aproveita aos seus 

descendentes.

Embora o art. 227, §6º da Constituição da República de 1988 preveja a 

igualdade entre os filhos, tal disposição não pode ser invocada no caso, 

pois a jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores é no sentido de 

que as distinções entre filhos havidas pela legislação anterior à 

Constituição da República de 1988 devem ser observadas para fins de 

aquisição de direitos, por constituírem ato jurídico perfeito, protegido da 

retroação da lei posterior pelo art. 5º, XXXVI, da própria Constituição da 

República de 1988.

Por fim, consigno que não vislumbro prejuízos a terceiros com a 

declaração, visto que não haverá atribuição de novos direitos sucessórios 

ou de meação, porquanto não a requerente já era registrada como filha do 

casal e não há notícia de bens a inventariar.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

 a) DECLARAR a posse do estado de casados entre o Sr. FREDERICO 

VON HORN, austríaco, data de nascimento ignorada, filho de Frederico 

Guilherme Von Horn e Margarida Von Horn, e a Sra. SARA SOLETO, 

brasileira, nascida em 06/01/1937, natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, filha de Selestina Rodrigues de Soleto;

 b) DETERMINAR a lavratura do registro de casamento do Sr. Frederico 

Von Horn com a Sra. Sara Soleto, com efeitos civis a partir de 12 de 

outubro de 1955;

 c) DETERMINAR a averbação do óbito do Sr. Frederico Von Horn no novo 

registro de casamento, consoante certidão de óbito de fls. 17, pondo fim 

ao casamento pelo óbito do cônjuge varão em 23/09/1958;

 d) DECLARAR que a requerente MARIA ROSA VON HORN é filha legítima 

de Frederico Von Horn e de Sara Soleto, na forma do art. 337 do Código 

Civil de 1916.

 Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Custas pela requerente.

 P.R.I. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, expeça-se ofício/mandado ao Serviço Notarial e 

Registral de Pessoas Naturais desta Comarca, para as providências de 

seu ofício, nos termos do §4º do art. 109 da Lei 6.015/73. Deverá constar 

no ofício/mandado os dados constantes da sentença e das certidões 

constantes dos autos.

 Deverá o Oficial do Registro remeter ao juízo a certidão de casamento, 

cuja cópia será juntada aos autos, e o original deverá ser entregue à parte 

interessada.

 Comprovado o cumprimento da determinação, arquive-se, com baixa.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 39-82.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do Mandado de Penhora e Avaliação e Auto de 

Penhora, nos termos da decisão de fls. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102774 Nr: 660-11.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:MT 14.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 INTIMAR advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se houve o pagamento do Precatório/RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114098 Nr: 445-30.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI BERNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) da parte Autora, para querendo no prazo de 

15 (quinze)dias, se manifestar sobre os documentos juntados na 

referência nº 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111816 Nr: 1157-54.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA DE MÓVEIS XINGU LTDA., MARIA 

MARINETE BEUMER, ARVELINO BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 Intimação do advogado do executado ARVELINO BEUMER acerca da 

penhora realizada à ref. 41, 43/44, bem como para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar embargos em 30 (trinta) dias, nos termos da 

decisão a seguir transcrita:" Vistos em correição. DEFIRO o pedido de 

penhora online (Ref. 38) em nome dos executados ARVELINO BEUMER e 

FÁBRICA DE MÓVEIS XINGU LTDA, nos termos do artigo 854 do Código de 

Processo Civil. EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através 

do sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para pagamento do valor 

atualizado da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACEN-JUD e a quantia indicada deverá ser 

transferida para a Conta única, na forma do art. 515, § 1º, da CNGC. Se a 

penhora online for realizada integralmente com sucesso, INTIMEM-SE os 

executados para apresentar embargos em 30 (trinta) dias (art. 16 LEF). 

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo (art. 17, LEF). Não apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias. De outro lado, 

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício a Receita Federal (ref. 38), a fim 

de que informe a existência de registro de óbito da executada Maria 

Marinete Beumer, cabendo a parte autora providenciar as diligencias 

necessárias a obtenção da informação, ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-la. Sobrevindo a comprovação do óbito da executada, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária se há eventual ação de inventário 

em nome da falecida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 17 

de Julho de 2018. Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110289 Nr: 615-36.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIAR 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar nos autos matrícula atualizada do bem indicado à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103087 Nr: 932-05.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se houve o pagamento do Precatório/RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105382 Nr: 524-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO DE MORAES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA VIEIRA DE MORAES SAMPAIO, 

ESPOLIO DE PEDRO NELIM SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline de Cássia La Serra 

Sócio - OAB:71049, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9.769, 

WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/O

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar nos autos em relação aos AR's devolvidos de ref. 

117/120

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111076 Nr: 825-87.2016.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MADEIREIROS DO MUNICÍPIO DE 

VERA/MT - AMMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FERNANDES LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) da parte Autora, para querendo no prazo de 

15 (quinze)dias, se manifestar sobre os documentos juntados na 

referência nº56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102685 Nr: 596-98.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se houve o pagamento do Precatório/RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos n. 1409-23.2017.811.0102

Código n. 116528

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o rito comum, ajuizada por GUSTAVO FERREIRA DE 

SOUZA, em desfavor de ELIZABETE FÁTIMA NICHELE, para 

reconhecimento e dissolução de união estável litigiosa.
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No decorrer do processo, as partes se manifestaram, informando a 

composição amigável do objeto da ação, conforme termo de acordo 

juntado à ref. 86.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a presente ação e a 

reconvenção, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de ref. 86.

Custas pagas, quanto à ação principal. Quanto à reconvenção, custas 

pela parte reconvinte.

 Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

 No mais, DETERMINO o cancelamento da solenidade agendada nos autos.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 23 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70793 Nr: 1046-80.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se houve o pagamento do Precatório/RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101314 Nr: 556-53.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANES JOSE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se houve o pagamento do Precatório/RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119340 Nr: 2594-96.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARLOS BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Ação Monitória Cód. 119340

CERTIFICO, em cumprimento ao presente mandado expedido por 

determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, que no dia 

21/10/2018, às 17h30, diligenciei à Rua Guatemala, Centro – Vera/MT, 

porém, não localizei a numeração referida no mandado (264).

Por informação, diligenciei até a Avenida Padre Antonio, n. 1398 – Centro, 

onde residiria um filho do executado, porém, encontrei a residência 

fechada.

No dia 22/10/2018, às 16h40, diligenciei ao Armazém Bilibio, da família do 

executado, contudo, igualmente não o encontrei, oportunidade em que seu 

filho Rafael manteve contato telefônico com ele, o qual informou que 

estava em sua residência situada na Rua Guatemala, n. 2122 – Centro – 

Vera/MT.

Diligenciei ao endereço atualizado, onde localizei e INTIMEI o executado 

VALTER CARLOS BILIBIO, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento 

da dívida, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários 

advocatícios também de 10%.

Após a leitura do mandado, advertências e esclarecimentos, exarou seu 

ciente e recebeu a contrafé.

CERTIFICO, por fim, que foram realizadas 04 diligências urbanas para o 

integral cumprimento do mandado e consequente citação do executado.

Assim, solicita-se a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor 

correspondente às diligências complementares efetuadas – R$ 45,00 

(quarenta e cinco reais), já descontado o depósito inicial de R$ 15,00, cujo 

numerário deverá ser recolhido mediante guia própria a ser emitida no 

portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para a 

emissão da guia.

 Sem mais, devolvo à CM.

 Vera/MT, 23 de outubro de 2018.

 Kleyton Wellington dos Santos

 Oficial de Justiça – Mat. 21891

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar os advogados das partes do inteiro teor da sentença a seguir 

transcrita: "Autos n. 1409-23.2017.811.0102

Código n. 116528

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o rito comum, ajuizada por GUSTAVO FERREIRA DE 

SOUZA, em desfavor de ELIZABETE FÁTIMA NICHELE, para 

reconhecimento e dissolução de união estável litigiosa.

No decorrer do processo, as partes se manifestaram, informando a 

composição amigável do objeto da ação, conforme termo de acordo 

juntado à ref. 86.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a presente ação e a 

reconvenção, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de ref. 86.

Custas pagas, quanto à ação principal. Quanto à reconvenção, custas 

pela parte reconvinte.

 Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

 No mais, DETERMINO o cancelamento da solenidade agendada nos autos.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 23 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 2232-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B, SIMONE FICAGNA - OAB:25455/O

 Intimar a advogada Dra Simone Ficagna para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos substabelecimento, conforme decisão de ref. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114952 Nr: 800-40.2017.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONEIDE OLIVEIRA BATISTA, Edna Evelin da 

Silva, NAYANE PAULA DA SILVA, NATANE PAULA SILVA, DIONES REGIA 

DE PAULA, DEIVEY RELLISON DE PAULA, JACIRA CONSTANCIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ETELVINO PEREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar nos autos em relação a cota ministerial de ref. 44, bem como 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114399 Nr: 564-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte requerente do inteiro teor da senteça a 

seguir transcrita: "Autos nº: 564-88.2017.811.0102

Código n°: 114399

Vistos, etc.

Trata-se de Medidas Protetivas de Urgência solicitadas por MARIA EDITE 

DE SOUZA DE JESUS em desfavor de ORLANDO DE JESUS SOBRINHO, 

com base na Lei nº 11.340/2006.

Determinada a intimação da vítima, para manifestar quanto eventual 

interesse na manutenção das medidas protetivas, esta declarou ao Oficial 

de Justiça à ref. 52, não possuir mais interesse nas medidas deferidas 

alhures.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

 Diante da manifestação da parte interessada no sentido de revogação 

das medidas de proteção a ela aplicadas, REVOGO AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO concedidas no presente feito.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a 

perda superveniente de interesse de agir, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do 

NCPC.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 24 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120654 Nr: 221-58.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSK, LDSK, RRDSK, MDSK, LDSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal manifestar 

nos autos em relação a Carta Precatória juntada em 29/08/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63111 Nr: 127-67.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBERINA MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de 

direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
TERMO DE CESSÃO/DOAÇÃO Nº 05/2018 

 
 

Termo de doação de bens móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso 
por intermédio do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária  
COOPERATIVA CHAPADENSE DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS/COOPCHAMAR 

 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 
GROSSO, POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.383.602/0001-38, situado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 
doravante denominado DOADOR, representado neste ato pelo Diretor, Exmo  Senhor 
Juiz  de Direito LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, brasileiro, portador do  
CPF 311 243 168 - 50,  com endereço comercial acima mencionado, e do outro lado a 
COOPERATIVA CHAPADENSE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS/COOPCHAMAR 
inscrita no CNPJ 15.594.254/0001-52, com sede a avenida Guaicurus, nº 75 – Bairro 
Aldeia Velha – CEP 78195-000 neste município, neste ato representada pelo Presidente 
JUARÊS TELES DE AMORIM FILHO, brasileiro, solteiro portador  da cédula de 
identidade 678.767 SSP/MT e CPF  535 707 071 - 72, doravante aqui denominado 
DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O DOADOR possuindo livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 
móveis, classificados pela Comissão de Bens Inservíveis, designada pela Portaria nº 
027/2018-DF datada de  12/4/2018, como (ociosos, recuperáveis, antieconômico e 
obsoletos) abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento do órgão doador, 
resolve doá-los a título gratuito: 
 
ITEM TOMBO DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
MARCA MODELO VALOR 

(R$) 
01 049884 MESA ILHA X X 60,00 
02 092796/044685 AR 

CONCIONADO 
KOMECO 60MBTUS 80,00 

03 101248 AR 
CONDICIONADO 

MIDEA 18MBTUS 40,00 

04 047466 FOGÃO DAKO X 20,00 
05 060174/22302 ARMAÇAO DE 

FERRO DE 
MESA 

X X 10,00 

06 098525 AR 
CONDICIONADO 

MIDEA X 40,00 

07 ST AR 
CONDICIONADO 

LG JANELA 
M10MBTUS 

15,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
 
2.1. Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, 
uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com o parecer 
da Comissão de Bens Inservíveis e com a decisão da fl. 150-TJ/MT dos autos do Processo 
de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 36/2018 – CIA 0038402-
46.2018.8.11.0000. 
 
2.2. Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos bens descritos na 
Cláusula Primeira, mediante as condições ajustadas no presente termo. 
 
2.3 O Doador, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com a Portaria 
429/2017 C.ADM-TJ. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECÍFICO 
 
3.1. A presente doação atenderá a Cooperativa quanto ao desfazimento e descarte, no 
quesito de materiais recicláveis demonstrando assim o interesse público da presente 
doação. 
 
CLAUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES 
DO DONATÁRIO 
 
4.1. Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que, com 
base na alínea “a”, do Item II, do artigo 17 da Lei nº 8.666/93, dá permissão à doação de 
materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, 
desde que atenda as seguintes condições: 
 
4.2. O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins do interesse 
social, descrito na Cláusula Terceira, ou extravio, a partir da data de assinatura deste 
termo. 
 
4.3. Em caso da não utilização dos bens doados para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando 
reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra 
instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
4.4. Fica vedada a alienação, transferência, cessão ou sub-doação dos bens inservíveis 
doados ao DONATÁRIO, salvo no caso do objeto se tornar inservível para esta, sendo 
obrigatória a prévia anuência por escrito do Doador, sob pena, em qualquer caso de 
reversão. 
4.5. O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-
se-à em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 
Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
4.6. O DONATÁRIO arcará com as despesas de todos os consertos e manutenções 
necessárias ao bom funcionamento dos bens móveis, bem como com as despesas de 
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transporte, seguro, armazenamento, guarda ou quaisquer outras que venham a incidir 
sobre eles. 
 
4.7. Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, em virtude deste Termo; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR 
 
5.1. Colocar a disposição da donatária os bens inservíveis, no momento da assinatura 
deste Termo, livres de quaisquer embaraços ou ônus. 
5.2. Fiscalizar a utilização dos bens doados a qualquer tempo. 
 
5.3. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas. 
 
5.4. Fiscalizar a regularidade da donatária, conforme documentação apresentada nos autos 
do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS nº 36/2018 – CIA 0038402-
46.8.11.0000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO 
 
6.1. Para assinatura do Termo de Doação o beneficiado deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
6.1.1. relativos à Habilitação Jurídica: 
a) ato constitutivo, estatuto registrado em cartório, com a indicação da finalidade não 
lucrativa acompanhado de documentos de eleição de seus representantes legais. Os 
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
b) cópia do documento de identidade dos representantes legais. 
 
6.1.2. relativos à Regularidade Fiscal: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo ser retirada 
no site www.receita.fazenda.gov.br/grupo2/certidoes.htm. 
c) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, 
podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária 
da Secretaria do Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 
d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário; 
e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 
domicílio tributário; 
f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser retirada no 
site www.caixa.gov.br; 
g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no 
site www.inss.gov.br. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
7.1. A remoção dos bens doados que encontram-se no Fórum da Comarca de Chapada dos 
Guimarães, deverá ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação, em 
horário de expediente, e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
8.1. O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a 
posse, o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 
17, inciso II, alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-TJ – Marco 
Regulatório disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA NONA - DA REVERSÃO 
 
9.1. Na hipótese de não cumprimento do estabelecido em qualquer das cláusulas e 
condições deste instrumento por parte do DONATÁRIO, a presente doação se resolverá 
automaticamente, revertendo ao patrimônio do DOADOR todos os bens ora doados, sem 
que haja qualquer tipo de indenização por parte do DOADOR em favor do 
DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1. O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no 
Diário Oficial de Mato Grosso - IOMAT, por extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte 
da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
11.1. Fica eleita a Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja,  como o foro competente para a propositura de 
qualquer medida judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, 
não resolvidas na esfera administrativa. 
 
11.2. E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma. 
 
Chapada dos Guimarães, 8 de outubro de 2018. 
 
 
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR  
        Juiz de Direito Diretor do Foro 
 
 
 JUARÊS TELES DE AMORIM FILHO 
              Presidente da Cooperativa  
 
 
Testemunhas: 
 
LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO                BENJAMIN DUARTE M. NETO   
        Gestora Geral de 2ª Entrância                       Gestor Administrativo 2 em Substituição 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA 
COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT.  
 
EDITAL N.º 005/2018/CA 
 
                                   
De ordem da Exmª. Drª. Lílian Bartolazzi L. Binchini – MMª. Juíza Substituta e 
Diretora do Foro desta Comarca Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, em 
conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de 
Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. 
Edital nº 002/2018/CA de 04 de setembro de 2018, deste Juízo, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico nº 10335, em 11/09/2018, concernente à abertura de 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado nível médio (Cadastro Reserva) 
para o Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT, pelo presente edital torno pública a 
relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, devendo ser 
observado o seguinte: 
 
1) A prova do exame de seleção será aplicada a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições deferidas, no dia 25 de novembro de 2018, no período das 09h às 
12h, na Escola Estadual 13 de Maio, em Porto Esperidião/MT.  
 
1.1 O candidato deverá apresentar-se para a prova munido de documento de 
identidade original (RG), caneta esferográfica transparente azul ou preta, com 
antecedência de trinta minutos do início da prova.  
 

 
CANDIDATO 

Rian Brito Pereira 
Gabriel Ribeiro Bromate 
Rafael Augusto Ribeiro da Silva 
Thiago Oliveira Bromati 
Victor Hugo Pereira 
Emanuel Pedraça Ramos 
Ester Pedraça Ramos 
Itamar Braz Padovan 
Franciély Cardoso Mendes 
Lucas Ramos Borges 
Rudimar Neves Junior 
Gabriel de Assunção 
Vitor do Prado Gabriel 
Vitor Mackert Matheus 
Natiély Honorato Araújo 
Poliana da Silva Santana 
Janaina Marinho da Silva 
Laís Souza França 
Mirian da Silva Ramos 
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Hanneloy Christt Pereira Torres 
Jefferson Lopes de Assunção 
Gessica Nogueira da Silva 
Kamila Morais Santos Silva 
Kaio Filipe Miniguini da Silva 
Victor Hugo Carrasco da Silva 
Rodrigo Leite Mendes 
Ludymilla Leite da Rocha 
Izabeli Regina Mendes Angélico 
Alex Fabiano Charopá Mendes 
Juliana Chué Flores 
Danielly da Silva Diogo 
Selfiene Salvaterra dos Reis 
Aline Cristina Silva Flores 
Marciely Pedraça Lopes 
Adrian Martins Teixeira 
Ellen Karine da Silva Alves 
Keila Pedraça de Carvalho 
Daniel da Silva Fonseca 
Jefferson Paizano da Silva 
Wesley da Silva Pesa Vento 
Mateus Martins de Paula 
Marcos Maciel Tomicha Jovio 
Deila Poichié Barga 
Rayllane Alekssandra Miranda de Freitas 
Izabela Ortiz Assunção Ciqueira 
Sandymara Sué Cezario 
Felipe Mendes Pereira 
Bruno Brito Durante 
Samara Miranda da Silva 
Renata Cassiano Mendes 
Maria Lukecia Muquiçai Jovio 
Ana Carolina Lemes da Silva 
Núbia Turubios Campos 
Anderson Cebalho Miranda 
Jonathan Soares de Souza 
Alfredo Baca Massavi 
Alex Baca Massavi 
Elisângela de Fatima Fernandes da Silva 
Lucas Nespoli de Souza 
Geovani Silva Lara 
Marcos Vinicius Nascimento Chué 
Mayza Vitória Batista Pereira 
Eduardo Nery Gonçalves 
Thayza da Silva Miranda 
Clesley Junior Ramos Braz 
Fabiana Rocha da Costa 
Fabricia Rocha Lopes 
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Debora da Silva Miranda 
Emanueli Batista Costa 
Maria Eduarda Vieira de Oliveira 
Eduardo Victor Mendonça da Silva 
Pablo Roberto Trindade Cardozo 
Pedro Augusto Trindade Cardozo 
Poliane Lorrayne Fernandes da Silva 
Amanda Cristina de Oliveira e Silva 
Rayane Kellen Ventura Silva  
Samuel de Jesus Maia 
Leandro Manoel da Silva 
Mislayne Fernandes Santana 
Lauriellen de Campos Lara 
Jennifer Esmerinda da Silva 
Geislaine da Silva Galdino 
Larissa da Silva Almeida 
Gabriel Viana Mendes 
Maria Fernanda Costa Ferraz Silva 
Maria Eduarda de Oliveira Lara picada 
Guilherme Berbem Braga 

                                

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico.  
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, 
aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2018 (24/10/2018).  
 
 

              
Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

 Juíza Substituta e Diretora do Foro 
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